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 نٹاض تسربف ۵ موس مود «لوارصح .. مشن ..نورظ یا را

 تیسرلف
 نورلفن بار

 مس مو« لار... لب
 روا ناونع ]۴ ا RE ناو

 ۳۸ تقی صا ۳۳۴ ٹر کس سارفآا ۹ سواق یک ں وم الف یک یم عمر واماش

 ۳۹ تسلق کیر تعا[ .٣ ظاناک تم وع یکب یاونہ ٩ لیق روا سیو

 ۳۹ رارفروت ست شن ۳ تم کیا ۳ ۰ 3م لات

 ۳۹ تشگرابد یرصان ا ٠۴ ہروخماک نار مکی وا ۳۹ سیو کر روا مالعا

 ٣۹ رفتم ۵ کن یکم اشروارصمأ ۰ یر یی وبر

 ۳4 ناکہ ۵ تک یر ۰ یزترب یوم

 ا لرز یوم ۵ یر وغ یارو اص لئ ا | د٭ ریق یار ماس .

 ۲۰ | تموطلیرملرطی را فیس[ ۳۵ یم اش ادوار لا ۳ تیبا

 ۳ فرات اکر تن اطلس |۷ نا یار تداخب نرم r ےت مرداس دہ ےک لوم الف

 8 N أ ۳٣ اقای راستا ۳٣ َِالاپ یں کرت

 n | تاع کنان ۷ لایلادتنیسیفآ ۳ ںیم یں کت

 e 2 ۳ دارن کیک عام ۳ رشتاخاکل وسعت

 ۳ خوش ۲ ناکتسرلاورک کیم ۳ تییب روا الصا گل ومالغ

 n و ثا ۳ یک تام روارصاناپ ۲ رسب

 ۳ ہوا رایت یخ لر لا اع عو رابود یک یحادوارصان rr ہقاضا یوا دخت یک ں ومان

 r یا ع لات کی دفیا| ۳ شات لیفت

 n رد کجا ۶ مغانی دلازعا گنج یکاہصخط وا تردد لی

 mj یررقتک رک ںورنروگے فن rz توافب یک فا شٹرابردےک عنامم ود

 er دان کسی ۳ے لس کتان دقت اچ

 rr رند تعا | ٣ یراق یا پری زی سل

 rr لیتا | ۳۸ ل یر لای ب نانی دار

 ۲ تعیم کرا رقدنب سرا ۸.۰ تسوکیروص كام یکسر ف

 er ترقی ری ۸ تافو کی گن یریہز اوا نارو

 rr ۳ | rn گج کیر کردار تموت کر لا ةر



 ناخ
 تواب س تن

 ہل اکں وار اما

 تواب کد

 توافب یک رب

 یرافر یاری

 دیر بتی کت فالخ یا ع سیم مم
 مہ اظ نب تا سا او

 تا یک ابو
 تصاما یکضیلخ نس

 ر کوس
 ںایرات یکی کاو
 3 یاد

 [ھ 7
 تمع اطارامہظااک رھا ےک نادنامخ نوا

 لوا نے ےن ارم یوا
 تالف لتا

 حس ےک ںوزی را :

 شب ںیپآ یک ں وامکرت روا ںی رقص

 ہیرشاروای ز۶ت ععامج
 تدافب فرشاد

 ضرب
 تعاطا کی رب

 ہل ٹیم

 نام کثیف
 لاو نیم
 جیک
 رت انا ہوتیں

 رار لورا

 تک انحدار اسیا

 ہصآقی فورا

 ٦م

 ٦م
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۳ 

7 
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۳ 

۳۶ 

 ض
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fA 

۳۸ 

۳۸ 

 یگ ںوقالع مج ںورادرس دوا ںیناا

 تانک روا توم لو
 ید فصروا کج یکس اط

 مات

 مانا تیرا

 توالت آکر شا

 وریت یر الا اج

 راج ے سیا

 ظر یا
 ہرصاح اک یتش

 نکا
 اپ

 نک یت
 تع اطا یکن ارے ا

 ہلقپ ہیک طا
 ہیک اطنا
 ہل کا اطا

 ہنر سار

 ںی اء لا

 ےک لور

 ر اکر
 نار نوا

 ہت پ نو

 یر رفا روکے مک
 اکر مرباط ن اطلس
 باورم

 کت لو رات ترول وزیز
 راک واشر

 ناشجماضم تسربف

 ربط ناونع بو
fAی ےک ںوورک  or 

 ar نیک والم ے رووا | ۸
ar e ۸ 

 or مقوا ۸
 ar تاک ن اطنس رپ نوت اس 9

 ۵۲ | تسگرادرصام کیر جات ٩
 ۵۵ دق ںیم ٩

 هدا شیت ست نا 4
 ۵۵ | هر یکے نارھجےس سابارط )"9

 ۵۵ ضتاکل و تام ۰

 ۵۱ تاقاعت فف تا سےک ناطلساا ۵۹
 ۵٦ یئاٹی پ یکں ورادرس ۵۰

 ۵٦ کنج ےس ںی ا[ | ۰

 ۵۲ یلاخش یک وی راج اتا

 ۵۲ ماع روا شا 2۰
 ۵ے لپ ۵۱

 ھے تانکر مرباط ن اطلس دا
 ۵ے ےک یر یس ۵ا

 ۵ے لا درا یراقةرکیکں ہرادرسآ ۵ا
 روا یراتزگی ک یلاقراف نیدلا سشآ ها
 ۵ے تان دا

 ۵4 یاسا کرنل دلا فیس | ۵٣

 ۵ے یر نیا ھ۲

 ںوتسور ےک اطلس ردا نارلک بنا ۳
 ۵ے قوا ۲

or۵۸ تواطب یک ورادرس  
 ۵۸ ہرصاحخ کم راق | ۵۴۳

ar۵۸ یک وک اطلس  

arاغار علت  A^ 

 ۵۸ لور کن اطل ھا

ar۵۸ ترس  



 ناف تسر 7 موسم مود لواصح .. 2 ًاللج .....نورلخ نیا رات

 ناک لزم ناو

 ۸ بتت یر ۰و سا ۹ ماکت سو
 1" | . تمولک لورم باک وراجح ٩ نوو رلقروضم ما
 14 یلوزس یک ورم ضد ییناطل ال ھ۹ تر وکی کن وو رقروصنم
 ×۹ رانا توکل وار کیر[ ٩ ۱ تاماظنا
 ۹ سوکت 1 قرن خ1 ہ۹ تافوروا تواذإ کر س ںیم کرنا

 بو | کج ییا نارکے سی : ٦ رررووسم
 ٦۹ لنک شوق ناک بط ٠۰| ہرضصاح کک رکنا
 ۷ ]| ۰ گج تا لورا ۶ 1۰ رنک سو را

 14 ۰ رتی لتپ مالک ن ادوت | ۰ || ۰ نیو شیشر یر سا
 ے٠ لی کاری تافو یرنروگکےک اھت ۰ تواغب ماع لنک
 حج تافو یکن وو دلقناطاس هرم یک بقر ن | ۰ یرازر رخت یا
 ے4 توافب یک وزیر ھئا ہرصاح نک رکنا ٦ا تاج اط یک فنسروامرفا

 ہا ._ کاپ کن اطلس ea ۷ا تکمیل رسا
 2۰ تافو یک نود هلق ناطاس او یکن وو لق ٦٦ تسلگیرس

 | ترش میزرستا ب مو
 ِ تابان ات ےک لوت ور ہا تاقلعقتے ںی جات

 2۰ ` تومار ذو یک افیمال ۹۱ ہل ںی را
 ۳ ںو لسا يوا ۳ داتا فالغےک انا
 2۰ کنان تار 5 YF یگادر یکن ود دللق ناطلس

 ے أ یوا ی باقر کر رسی دلاس r یگزارد تسد یک ول دانا
 ا لقا با ۲[ ۰ تابات یا
 ا ہلقروا در اوم اک اکر ابر[ ۳ یزاردتسد یک وی رھگا

 2 یک اک ذقاکن وما تیب رپ ہلقن ]۳ تراہشیکں وناملم
 2 ۱ رارفاکن کال وکی کن وم اما ۴ یگناور یکن وو دق نلاطلس

 2 فض اک نی دلا زین ومات ۳ ےک لویی را

 ءا تافو یک ال ها ۳ رک

 7 تارق ری سورا س ز توافہ کک ر نوک

 4 یار یک یور کیت توس نس وا نود دق نلاطلس
 ے۲ رارفاکن شا دم ۳ رشک

 7 لور شرا ترا تار اف
 r تافد یر الا نیا | ۳۴ لک و راعات

 ے ا . تاک ید یت ہٹا ٣ | چی ناشران



 ۸ موس مود«لوارص میل... ندرت را

 ناو

 ںولس یبا
 چوت

 کلوب سا روا یت ایم

 شاتر

 یجی کوٹ
 یر فرط کریس
 یک ان یک مرار روا ف رشا ن اطا

 لا اک رشا نلاطاس

 لار
 تست نود دلم

 11 اک ورادر سیاق

 یر فری ی وعل نا
0 

 یراتر لاما
 هرم کت

 لای یاش
 ین
 لاین اروا تار ی ں وم الغا

 تیب یک اخبتکروا ورح کر صا
 ۲ تااظنا

 یرافرگیرارنزاغ
 رف لورا

 گج ںی
 لاتا
 یی دنا یکمارما
 رخ ےک ناطلس

 یگادر ئکیلصیف
 تسلی ک ابتک طاس
 لاپ ےک نیہ دلا فی افبتک ا
 ٰیراتری انا
 تاماظتا

 یرافرگ کر الس روارخسرق

33 
 ذو ۲

 ناوک

 ریال ناب
 یاو رک رکا کوو دلقر نیر

 تا افوروا یراف رک ؟ مس

 یرانرکیءارعا
 لم 17 مم

 نت یکی کو مایا
 رز

 و
 تام ر7

 ملت ںی ر٣

 کفر کل وراورم
 تافو لرالرت

 رارف برش

 ناروا ناز 0

 تابوج دیک ےک نانا

 لیتا نال
 ین کس
 نیا

 روم ارم

 فا
 لاک یت رک

 ما اک ن اقام
 تبوک ی کر صانلارھشا

 ہل ما

 تواغل یو وطقطقا

 تساوخروے نار ما

 ممکن ازات

 تس اخر دے ہاشواپ یر عم

 لاش
 لمم کن ازات

 ہمہ رانا

 تسلقیکں وم راج

 سک

± 

 ے۸

 ے۸

 ے۸

 ے۸

 ے۸

 ے۸

۸ 

 ے۸

 ے۹

2۹ 

 ے۹

۹ 

2۹ 

۹ 

۸۰ 

۸۰ 

۸۰ 

۸۰ 

۸۰ 

۸۰ 

۸۰ 

۸۰ 

۸۰ 

AI 

۸۱ 

 ناش تسرق

۳ 
۸۱ 

۸۱ 

 ہ

AF 

 AF توک کن ازات

 ۸۳ شوکت ا

 ۸۲ لایاویڈی ر یں رات
 ۸۲ یچ ید فلا

 Ar یاد ی نازاع

 AF ورصای کل
 Ar یا کل یرروا5 رن

 ۸۳ رطا:ناطاس

 Ar تم اطاکل وار

 ۸۳ نارکے
 ۸۳ گور لری

 ۸۳ مالا ں یل راج
 Ar را کنار

 Ar ناغآ

 Ar تافو یی مہ ذی

 Ar ففف کی

 Ar تع اطا کل قور
 Ar | یر افر کر روک

 Ar یار الم دادرا

 Ar هربایم راس لو

 ۸۵ س امش

 ۸۵ || هربا رک رفحا ےک ںویمز
 ۸۵ کارش

 ۸٦ اگارٹیزرچ
 ۸آ ۱ تیا کے رپاوم

 ۸ نوین ات لر با تره
 ۸ع لوگ اک ں ول رات

 ۸2ے هر اغ اک حر



 ۹ موس مود«للواص... تر 7 نوری ی راج

 ناوک

 حاوفا رم
 زان اک

 ھآیکن اطلس

 رصا حر سا
 تسلقیکں ول رات
 ری یک وناملسم
 تارا ایم اک
 تا ۳

 تول ن ازا

 را یکن ا

 نوای

 ا

 ہلماکرہ اظ نا
 توک یکم وم نیب وب
 نوی طابعا
 نول نب ید نا
 یوم یکن ارواتفاکں وما

 یی ادا یس
 لاکمشا
 لاس٤ا ات

 دارفا مان مھج
 ناف یا گرصانناطاس

 لیتو کا طخ
 4 هاش کیا

 یکی
 قامت تاقات

IEE 
 ترس کرک

 توکی ریت
 روواھی رفتار فا

 راندا یب دیت کت الام
 دایف یر صا

 تانوکر دل ۸۹

 اک اطاس
 توکو راپوو یر ةا

 تافو ی اعر ۹۳

 تالاعےک وت

 نارک ےک و

 لاوحایقاپ ےک ںوتٹیا

 توم کر یلوا

 تام ۵

 تک 0
 تامار

 سویا ۷
 ںایاڑک سیہ وا ۹۹
 ےس تسوق یاش ۹1

 رگ یواش | 81
 تسر یر تی ا ہے
 لبعحاہظ ةلسأ ہے

 اک اک ن اطا ا

 هرباحماک |“

 دیک بزا ۶
 م2 ے رسا ۹ے
 نار زاجآ ۸
 یت ا ۸

 فیر ۸
 اراک یف ۹۸

3 

۳ | 



 ۰ موس عود« واضح ل نورظن رات

 ناو
 کرارا کد یس

 مانا اکی ئی ھم

 ل کسی
 تیاثش فالف لی
 زرا شر مرک
 ناڈو

 نار تک ا

 مارتا اکو اشداپ رگ
 نوار که شا ورک
 شرف

 ۳ نی

 ںی یز

 رجاوارش
 نیو

 رد

 لب
 رارفاکلشادرمد

 مانپاکد ییا ناطلس
 کرار کے
 رات

 تاقاحعلے ہجراخونت

 دالدا یک ترن

 ےن وک
 نی دوی بام

 ۱ رامبل
 نت
 یرادرسیک ات

 ارب

 یک سورو لاکر ار
 هیت رس ماش
 نکنی ا

 ناوک ر
 لاما لآ 7

lerیک  

 اہ ب یس ا ۳
 بب یک تاہم ا ۵

E ۵ 
 لور ۵

 لاع| ۵

 نشر ۳۵
 یبو] ۷
 تری ۷

 دوس
 اض یراخأ ٢٦
 تواب کی وم نیلا ۷

 ضاخاک نار ھکےک الب ١
 تان کرن ن اطلس 4

 تاقاحتے نارمحیپرفم ے7

 کاش
A ۶ 

 ۔لداہتاکف نم اھترود ییٹاو یک اج 1ے

 ءافظیایعا| اے

 ی را 1۸

 تإ ۸

 را ۸

 2 ہ

 تر ۸
 لاو ٩

 یراتر ۳۹

 تتافو یرصات ناطاس ۳۹|

 رادپ دار کرصانا ٩

 یریرگنیچ ۹
 یی ۰
llیت ۰  

 ناگ

 ناچ ان یک ونارمھت
 دالوا یر ضان ناطلس
 یراق یک ینا
 ننرطرب رب اطلس

 فرش کک
 تواذب یلونارم یاش

 رر یی لرم تنم

 تہاشداپ یکتا

 ییومروا یر کی کن وصوق

 یرارگیکں ودادر
 رتا اطا

 لکپر ںی کرن
 یرفنارفا مما

 رجاغنراطلس

 ` تاو یک اصلا لآ
 لا
 شاف کے ی اکا
 لات

 رارفاکل کان اطلس

 ران نی یہا

 کانن
 یکی ناس

 لاک یوی
 ییزابرتوبک
 ۷ توانا

 لاکن اطلس
 تامالظظا

 ن اضم تسرب

 ربا



 ایلج ....نورطظ نیا مر اج

 ناوگ

 ی بر
 یگ اک اش نور

 وای رار

 هاش نوا

 کرافت کور اقا
 یراتر ی لداشما

1 
 لابساکراقرگراپود

 اص ن ن اطلس
 یثرب وکن اطاس
 رصاکل ورادب هه

 تاداظنا ےن

 تواب

 تیام یک ں ونک رواں ورع

Ess 
 درک اوج کت سوکھی عم
 باراک وی ٢

 لاکر وا
 لاک نوا
 ہمتاخاکت واغب

 اشوک وب
 ٠ ننن اطلس

A 
 لایت
 لاکلات

 توک کش

 نکس
 لایت
 ںایای چک دادی دم

2 
 ترا
 توانا یا اتا

 ناوک ۱

 لا ر یر رتا
 اخ ں ورا | ۵

 تاناخاےۓ ۵
 تافو کل لوط نبط ۳۵

raتواطب کلوب  

 تام انا ےن | ۵

 رخ ےیل ۵
 فلات ۷

 یگدیشک اعا کیف الا ٦
 باا توانا ۷

 رارفوا تلی کیٹ لا ۷

 | . تویی لای ۷

 لکن ااا ع

 اوالبکک ی ۶

 لاتحاو لئ ٢خ

 کیسا 2

 تاوما ۶

 لار کان ای
 ےس اوج نبط یکن ودل نبا مالعا ا
 تاقالأ ۸

Ara ۷۸ 
 من ۳۸

 | فا
 هدارا6 | ۸

 گرید ۸
 یر کیف اےک ۹
 لایاهشر یوم ۹

 گچ ها نا ۹
 مادر | ٩

 لپ
 ںومت
 شپ پوش

۳۴ 

rr 



 لب... نور مج
 ناگ

 ۱ یاو کف رشا نال

 مروشم اکی ر مصاب

 یرافرکیکں ویھتاس ےک ناطلس
 لأکں وت ےک ناطلع
 کن اطلس

 نورلق 6)

 ِ دج
 یخ
 یٹدر مربی
 وف

 رر
 مت تاک

 نام

 تم وکروواک کیا

 یاب
 ہل ماش

 توافب

 فالخا

 رتی کیا
 یراتر یو
 ۔توافباکر را

 وروشما

 تم 2ر ود ا تم

 لدن و کہن کرب و یار

 یررر یر نم
 وک یاب کک و واب

 راوی دپ ےک بلع
 یروکروواکل ایا

 ماجناکلاینا

 توافب یکتکر رم و

 r وس مور لواصح۔

 نارخ

 ہرارااکت وانا

 تالا
 ی گدا

 دق یتکرما

 ںایادرشی ریہ رک ال
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 ا لاوزو خور ےک تم وک ور

 سم ی درگ ولو نہ ہلا الص

 rte 09 - صوت یل ور

 ۰۲۰۸۷ تالاعےک سی فنارادرمےک ف

7+7+4 ۶ 
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 ۳۲۸ | شراب ردےک سیر فناریف ےک ناطلساا .

 روا اکے اط کن کر اشا ےک ورع یا

 rra اناج نیم نرس دایز

 ہروشم وک شراب تطاس نارا بج
 ۹ ےخ ےرےد

 ۳۲۹| راغب یفپشو



 اش تالاعےک ےنوہ لئاد یم ۰

۲ 

 نارخ 3 نر

 ا ےک باغ ےک تاعا نادل د رضحاأ ۲۴۹  اناجوہ نب تیس خر کن اطاس

 تالاع تک یکی هرصا نو کس نو

 اک الہ لان مت اس وبدآگ ۹ 227
 لڑواڈرافرگ پ اوکن یدعومرب جوفراک اضر اک ناطاح
 لیے توک یکن ئاوا ۵ نایب رک لا

 اک احا ولا ناطاس نب ساف وارا اہپ ناطلس رواہ یکں وناملم یم کچ
 اب نار | ۳۰ ملا.

 روابش اکیگراردمنرپ سانلادیس نی ا ںیم ےراب ےک ت١وص یک اطلس

 لٹکا Pre لاوق فلک

 ھت اخ اتاری تا | پت ےک ےب ےک ذر اش اک یاس
 یدردہ یوم یکی احساوبا ناطلسإ ۳+ اه تست

 ایکررقم کام اکے طط وک کوم نب کیوبا | ےیاباعد چ وباک ن اوات بدو

 ناجا ۳۳۰ ]أ بار تایر اکنون

 رای ہیطتطت اک فوم | ا دو اک ن یمن یلا نب سوا نی ریس
 ہہ یک اس ادبا ناطلس نب کوہ ایما اپ ۳+ انچ رضا
 کرالاس بحاص ںی ےنام ےک دسولی

 قاسابا ن اطا نداری ریما] ۳۳ ۱ ۱ رارٹ فط یکتا لاک ل اغش الا

 ۱ یار ےک وا تم اطب گرما نگرش ب

 ۳۳ تالاع

 روا کیا تام ےک ںویخاب اک ناطاس

 ۔ےیگ لاومارواروج تاک رانا ۳۱ 3

 رخ لم سیم تافولا نرم ناطلس بج
 لپ رام لاا کی ںی | ٣ و مع یار

 شزوب | کیا درک ترس روا ناطس بحر

 ص۳ ںی

 لٹیبایب قاحساوبا ناطلس ۰۳٣| ۹ یافت
 ےک تعم یک ر
 i rrr لاوحا

 ریا نوا روا تاو یکن يا نا
 کر ۳۴ انوہ می اقرب تمولعاک

 |تعاطا یک نوا ناطاس اکی اہ لیا

 نشجاض تسربآ

 ۳ ناوک

 ہ1ا لرواد ت ایم کنان

 rr لٹ ناممہملفرخفتبارما

 ہے لاوزاکت مولی کی گو

 ہلصیف تا ےک یگو اک فتوا اطلس
rrrمے ×" رومی  

 درو یک فتا ناطلس رب سنا

Ji | rrr |۳۳  

 ے شاب رمتسا بسنت نایاس|
 ماع آدم ںی ترو بقل ے بق | م

 ا یردنس ںیم توک ہت ےک ناب
iz rrr |۲۳ ہل کو  

 ا یک ں وناس روا یا ڈی رخ سیم ترو

 ۳۳ ۱ تاک م |

corrاإ السراج ےن مر را  

 ۴۳۸ یلایماکی ۱

 | قم ططت راز اکرم

 کا نیرراحاد بت کرک ریا

 اد تج یم قیس ےب اک نال |

۳ 

 م۳۸

 ۲۲۰ ۱ اد فرط گی اج اک ای کزولار ہما

 ٣۳۸۱ گن نیا ےک مکر واووادسآ م۵
  rraشر سرکوب یاس ۳

rra |تالاعےک انلادیس نب نوا  rra 

 مم | مات اکت سوانح مهسا

 را یادم ےس ضیا ریما ا ۳

 ۲۳۹ تعاطرامظاے ایرکزوباریما ء۳

 تاند یک تا ناروا یز ازناغنادڈرادبع || م۳۷
 ہ۱ لیوا ۰

 »1 ان باک غ تا نی مس قا | ۳۳۹

 7 لت یکن جا نادعب یکی
 دس اوہ ر رق اکا ادب با | م۳۷

 7 تان ی سض ناس | ۳۹



 ت الام ےک وہ یب فوغ
 |5 رفشاروا تلعر یکد ملا اتر لاوبا ناطلسا

 رضا یک بالا
 دم رب ا

 کرک ارکان
 بتا ناطلس

ror 

 | یت یک مہ رمی روا ارش اکر اولا رغ یب
 لاو ۱

 تدافب یبساماکاع
far 

 ner | | لاما تیس کن املس نب نار
 o۵۲ لام ا نریم ماهر با ا رارفاکںوٹیب ےک نامہلس نب ربع

 ہ٥ ناف رط یس اکن سلو ناطلس ین الج یک کار فا [ بت نت فس نیم ناف
 تم وا ایس الوا یکتا نب لک تالاع ےک ںوج وف یکداولادبع یب تالا

 بیک نم ناطاس نب ہضاولا بم |

 ror ۹ ئاو

 ror ی انلاین ھا جاح |

 ۵۳ مات کی انلاین

 رر بجا کز زا دن کلوب

 مزکپع نیستی لب «ب شبی تی
 رگ مدد اکن اثعا نب یوم

 ماقماکف سول نی رش

 ےک یر اتم دوخ یکر مت ربا سم يا
 | داف پوحکروا ٹک عاد

 نای٤ےرکآ
 تساگروا تو رکاب وک

rar 

fer ا انوہ ررضم لی انب کر رم 

 ۵۳م اتار یوم

rar ماقاکر ان: یگانہ ھا 

 رقم اکر وا گنج یر یاب نب ھم

ror اما 

  CDترالو یس الو | ۲۵۵
  ۵۰بوس یکءاقبلا لا روا راف ولا ما 4

 ١ تالاحے لار ہم ۳۵۵

  ۰هد[ ممکن ارگان
 د یو

 لپ نا رکا ناک ن اطلع ۵۲

 | اک ویا ےک یا روا رگ نہا الوم

 رام کج اکر وا ناطلس
 نیا ا ییا وبا ناطلس
 مآ جاہ یر کوبا اطلس
 تب یکی اما ناطلس نہر را
 لقب, زط

 جٹ ےک لااروا تافو یک ہکزولار بما
 تک اقباوا

 نایماکما شاکر وما ےک

 تک :تواغب شی ہیفط یک ن لا نا
 ۵٦" رزم نار ڑانیااکن اططملم اپ ۵۱ تمہ یک ریصحواا ناطاس

 |٤۵۹ تگ یکی درک یتیم زا

 9 تستی ترنج ہمت
 ہےا لاج لال رولا اطا



 tL موسم مور لواصح لپ .نورظیا را

 ناگ ززم ناو
 ھتاس ےک نس ا ناطلس سیم نا ٢۴ے ا انرکل ی سوتے نااطاس
 اد نسب ماسک لا روا گن | کتک اطلس تیزر
 تالا تاعتاو تست
 رب ےس رک صاحم بم شم شا ۸ ا تانو یکراد زملابجاح

 لا روا ےناج ڑوھیک وک ق روا ںاورت | ۰۵۸ | انوجررقم بجاحاکس ارس نت
 تالام- تاعقا»ک نیس ۳۵۸ لین ولت ا
 |: دن تر ر ب بتا 2۵٩ تاق مو ور ما ےک نو
 ال تسرر وک رموکح اک ارما ےک نا روا ۴۵۹ || کافر ناطلس
 ا ٥۵۹ || تسلی وبا ناطفسروا ی ایرج
 | رن ر کب رے نا وہا ناطلس ۰ ( ترابا کش اریوب ا )
 یس نون ےس لففدعب ےک ےک ناروا ٹا دبعوبا ریما طط بحاصا
 تالا کام اچ فرط ۰ تراما کل ویب ےک
 یکن یار فا نب وبا تاو یل تف ٭ تاو یک وز تالاع ےک لور

 5: یر ے نا عر

 سا روا کره زور حشر وا تست

 تادقاد لس رم
 مگ اروا تافو کار بجا

 0 تی

 منا مچ جد کر

 تالا ااو 9

 تافو یکن یر ظاج نب ساتلاوارزوا
 تالاعےک

 تاو یک ای کز ولارعا ےک اھ
 ولا ریما ےس روا تافو لر اطا
 تالاعےک تراما کس فہ

 ترابا مارق ےک یا لابا ریما ہت یو
 یکبار
 |07 بسا کن وبا ناطلس ےب ہقیبرفا

 تاند یں شب اریاروا

 آد ترا یکی یا یعلاوبا ریما رپ نوب

 تالا ےک ماعا زات آے یا

 رت روا تست ی ود یاےک ںوبرع

 | ر اک
 تالا تیب یک اح اوبا

 چ 2 مو
 لاوحا شر کروا ت الا ےک تعا

Yrاناج سک ےک نو کم ام کس يا  

 رومقے اروارپربشےک نا ناروا

 تالا سرم ب طط مم

 اپ راض یتا اکا ۶ا

 یاد فرط یک گن یارداہلخاآ ۵

 یک سال وبا نادا نوما را ۷
 ۱ ت

E E ۷۶ 

 تاالاعےک ےل او

 وبادعب ےک ساہقاو اک میپ اربا نج دم ۳۹۸

 ےک لا روا عقب ریست 6 نا |

 تاعفاوےناو وہ نایمرد پ ۸

 تا تیا کیا

 اوہ لاش توکی | ۰

 | ارنا ئاوہاناطلسر اص

raتاند ی احاول ن  

 رۋ ناک ۱

 ۳۸۲ |[ نفرات هراپ هاکل خ تالو

 "۸۰۳ ول بر 2

AF ےب ےہ fae 

 PAF ر آں والس ب 7

 AF راک راس

r |نو ۱ ہد لقص یا  
 . | e | ۲ رص یک لش

 me تو کارا رم

 rar لھ اکہ ارببار ی١ ےہ |
 "۸۰۳۴م ۱ اب سرت یر

 ۳۵ طبری یاب اک لاد ریما
 rnd | ہے سلا ےہ

 ٥۸۵ || تافد لنت بام
 یک ناف روارمآ 5 3 ۳ گرا روا

۶۸۵ | Jt ۴ے 
 0۸۵ ترج نر ط یر طق

 ۲۸۰ | ولوت ےک اھ لئااک رار پک ا | ےک

 "0۸ ہلاک ابتک اوبا ناطلس یا

PAY 
 A1 | ی ع

 PAY | ناب نوازی

 AT لٹیباجمل اتلاوبااآ ۹

 ۴۸۰۲ ۰ دج ےک اولاب عی رواوجی ا
 ۸۶| لا یراق کاوی "8

MAL جیو 

AL 

 ت تدان ل گوز روع

 یو
 | ی سانت اطلس تیشرت

0۸۲۳ 



 ا 0 7-0
 ناوک ناو 7 ناو

 TE ۳ یبا تیلو
 یارک ی کن اطاس نیر | ۰ں اک ناری لما وبا الوا تواب | ےک _یالد یک رکن ٠

 IO ۴۳۴ تعاطا ٩ روگ ںیم ںوٹیٹ ےنپا سیرملساس
 تیام یراق کسر ۳۹۳ | ۰ باغی رز ک لول نت. طط تخ افاضمروا رز صفت
 جا فخ لو ۵ رای رز[ اوہ اش م توک کن اطلس
 فاخ یب سیب ہفیروا ل ولی یب شر زون | ۵ اما کن اطا فرط کل لا | لوص کت ملا
 تراک عن نا نت ست ما| ۵ رمی روا باریک | فلغ عا ت افوروا صفت ل لا توان
 تالاعےک ا ۵ ِلقروا لیا س ہار
 ےک بارثلا روا یلزم هرس مارا یگ تمولع پا سیم رزوت اک یکسان اطلس تلاوت ےہ
 َ--- تالا ۷ E rar تیلومش
 مرداوز یکم یپارباریما کام ےک ہہزططت ا rar ارام ےس ںویغاب
 رب متخ ۳۹۱ گنج ھام rar راں اق

 ۲۹۲. گج ے ےہہک ی راض یا | فرط کو رقاب ےک لات



 ستدلسیالسا لد ماشورصم ۲۹ لوارصح. مر... نورظی مر ات

 میحرلان نمحرلا هللا مسب

 تے
 کا ادرک ایاتب یھای دوا ےہاھھکل اعاکں وت وھب ےن مہ دعب لا- لب کیر نب صا ں کر لو باک

 *نیروماع وک کے ہی لاش کن یرہا برظےک باللہ لاعر بب ۔ںی ےس شوالوا یگ یم وج تاب قو کں چ نشم تاپ لاما
 چا یک ل تی دودا ج ےس شالوا یک ای ن ری قو اگر ید ۔ ںیہ ےس شد الوایکف فا لوس

 یر ب جوکو افلا نیل رج )ات رموک تی اوج فر ومع لوکس وب لا تاب رہا برع
 اید لدب ںی ین ےن اب ےک عی یل ےک فاس هی تردید نا کس فک ماگ مو کل اعتسا ںیہ

 -ےات ریپ تلاع ی فتا

 ل شرطا و لوس نایمرو شاپ روا روما جے ںرط یا

 ' ۔ے شاہ یک قلی زیا رکوع کا تیر رج نمک تا نا اما ایکب وض فر ط

 ےس ںیم ںواق وہ شٹنا۔ےہ ایک اک ا سد ورش ےک بانک م ںی هیت روا موق کت ہہ یکں وکر. ےل روا ںیم ویں یکن

 یارب ناک اشوک نا ہجر ےہ انیس ےس ا وا نیل را" اعا ے فزت هری
 1 ۔اگل ےناج اہک شاک وا و

 ضرر نا تے موتی اطا وقرا رب کیک اب يک “ئارت موت یاں یا
 نا۔ںیہ چکا رقم یک سا( ےہ بی رک ہفقر وج ) جرم دفص کوچ کال بس اب ناشر ک طی کم
 اما نعم زا “کیو اشف کی نل یم تک نھ روا رر یر ست ریش رپ سس شی

NR"۱  
 یار تا لشکر راک هک وہ ےترکن ایم وقد لانا ےن فلوہےک بات انراج ز

 ٣ یا ئاھفنا شر 19۸ نزاع رز يک اب نقص لر مکس نج ںی یت تب نا ںیم دہ
 رگ E اےاطرب ٦ ئل

 یر قامت یا تر تے مضر یی ناسا
 ۔ےت جر یم

 یب گنیرزاک اکر امت او رکاب تورا تلک ےہ ریہ واتاج لپ ہناد ںاہج ےھت ورب ہناخ حر یکں وبر یک کر
 تا ای ام ٹولوج ےھت ینجاےی اھ ناجا یتا ٹول

 دعب ےک ںیہ وو شرور تک اے ف ںوتامل سم بج ...: : شوق کر روا مالسا



 حلس ی الما م اشور صم Fe لا صح.... .Pe ۔.نورلف نیاتراج

 ںیہن جل یت کرنے تب رد کلش ون اپ لا ی یھب مم ےنام ز یئاتباےک ءافلظ یایع سلف نوک یک ولو
 ترروص گل وا دیقروا لول وتروک ےک رکج ے ںوم کر ؟مودروامور«نلا او وام حر ر ٦ ورک ل وتش ںی ںوغچ فل نو

 یمن قوت رط ان ےن ںونارلسےس نہ ےل یھ. ںوکت مر طط یا ےھت ےت رکالم الف یکرڈنول سیٹ

 ترک یل اعتساوکں ومالغ نا ںیم ںوگنج ین اود کی ھش ین رکا تداعب یکں وب عش یم ےنام ےک ور ےک مالعا ....:یگ تر یو
 سا ہکویک۔ ےت تک کر ایتخ ےہ رو یک یو کک ی اکے شرم اهورک تام کتایون هاو نم لفوج سلم نا ےھت
 وک کک یم ںومماکن ارواےھت تسم ایل س داحاروا قنادی تبع ملکی اکسس اهدا ات نور اپ اکت یموق ںیم ںیہ مع ںیم نام ز

 ۔یگہ اقارب یک وہ رپ ںومالخےل اد کر قلعے ںوم وت فل ن ارم ان۔ےھت ےترکاید ےن رکن یزادنا لب

 ہاشراب یں نم ر ںی وکو الع ےس رر ج تم یریغ لب ) یبریخ لان اروا شہاوخ یک سو منشی یہ یھپرپ نکیل .....یگ رب یک ں وملف
(Jsطب اتم ےک ںوتولتفلاےخروا وتو اوو کوہ ںو ھپت رورض یک اپ یاو وفارھکحر وا ںوہہاشداب مر یساءایگا تڑپ ذج  

 ت ین رد ارس ناو وتو ف لا وا ںوتشرک ی کف اضا ل بادو بحر ہناپاش داب روا تکو شو ناش یاں

 نشت وطس خان ےس _یئگی راج وریت روا لع ییا کیا ل فن ںومالق روا رم یک شرود ےک ر شرا نورا ردا کدہ فیل ے

 ےناڈبعر رب ںونارحپفلاختت۔ لاگ اھت ات اچ ایک اعتسا ےل ےک ےناضا م کوش ناروا تکا فرص سی ںوگجواتایب رقت
 لو نت روا یی وہ لاعتساری روط ےک (ڈراگیہ ڈاب) تتد یتافح کامن ےک ہفیلغ جو یم ہدالع ےک سا ۔اھت ات اجایکیل اعتسا یھبےیل ےک
 اھت تاج ایل ھم اک اکے ناھڑب دادتنیکں ورادامو ےک ہاشداب روا ےناضا یش تنجزو بجز ےس عوف ا

 مع اب هد داد یک وف سا کک پال س نویں وملف ناےس یا... رتی اما
 یک ا تار )ما ھا ادواایارکر یش کن! کیا ےیل کس رسا ساب اچ ازای کس نوش
 کروا مے روا لای لوم فکر ںولاوےے ر ےک ر ارخب ےس را وھگواےناچ ےن اےک مولا اکی یی ید کی

 [/-. 2 771 -- 

 جی لا

 وک سا یاب یب ایت یوم, ےک ںیم وتی سودروا ین دایزوادعتی کں وک کوچ سیم 0 ژر | یں وم ران :تس 7ک عوام 107

 زار درو زی گر ورح کت صور جک ام اکی سم نوچ سم ےنارز سا اھت تاج اہک وف یک وملف کیپ دوم اع
 ی وہ ولو رس روش مع شن توی حس ونقل ور رکو ںی ووی تروا ۔ ںی ںرکاوہ سج سیم ںوقادع
 اے ڑہ ے ڑی وک اروا ےن رکے اھت اک وگولرادافو وہ تب دوکت الاح نا ۔اھت تب راتوہ ہفاضا تقدرہ ارت کں یی ریت لی شا
 شاد ات جا یکی کل وم زلف کنن ذروا ترون وخروا یت جاہ ایل اکے طایقعا لی بات سا ےک ںوالہ ترے ےہ د یترترپ ںوردہع
 نو انس دات شال اوکوم الغ نا تا ھجتاس ےک سا اھت اا ایک ر تمر فار وطب ںی ت افد ےس ا ی مارق غوراد ےک ںولگ ی اشو ں وملف یان
 زا رول زا ترک وملف اے سلوک ساروا ے اچ ےس اکہ ریو باد آی اشروا وحس ایس یک تاما اےک تھی رش
 تا کد ی کل کچی ایسردا لاعقساےک ںورامب نو یے رسددروایگراوس یا زت

 رب روط ام کر روا رولت لک تود زوی یک وم الف کس اھ مک باہ کا یج ....: ےس اوا ےس دہ ںیازف

 روا ب ہد نط یں ورش شک ڑپ ما گولی دعب ےک تیم تو مج ردا ی لاج یکت یی ت کن ابا ےھت گولن ھڑپ نا بذر
 ہن سین ۔ےت ےتاج ےہ د یکے دہن اش نایاش ےک ناروا۔اھت اساج ایلرکل اش لی ںوگول مان ےک ہفیلخ ایہ اشداب وکن ا وت ےھت تاج نی تستامخ
 یت وفروا یاس: یگ دار وا یاد م اگل ءاھت تاج ایکن اف ب ںو ر یع یارو ا الب تام ےک ماعاد تر ر یت ںولفکروا تایی ر قل یاش فرص



 تطاس ی لسا ںی م اشور ۳ لقارصح میل .نورلف را

 یر کما رکاب ارم نم ورا ےک ساروا ۔اھت تاج ایک سین بوس نواب روا تاتو
 ست دریک نا لار اد ماکت

 یر راک روا ےک کلاه تم یک ابد اف یارع لر ع.م کا روا یئاڑفا صو تسدرب زس ا :قئالاب یک ر

 ےک نیو زا کیک کت سوگ اس دا اھت کچ وہ نک انلاین روا ناچ تموم فل ےک ناک هک + زارنا ا کید الت لوصاک
 ےس مے ناروا ےک ومد اتقا ودا یز تہ الف کز ےس ر ےک شزاونروا تابع داس ےک ںوماخ کرن ناءاطخ یماعاذہا۔ےت

 ےہ یا ےس اچ رک سوا تا ہفیلخ ےج اهوآ مکس اچ تدطاس یاسر وا وتو اف کز ی که ڑب کت ای رواء ئی ب
 واسه بطور ق وور کاٹے تف لغو سنار تاغ کا بع ںوم راف یک نارا کد کویہ ےس ایت د کک ت ں اہ ۔ےنیس دانہ ےس

 سگ هر اعقسا بلاک "اطلس راس مات روال لنوو ژ لا گیس نت اس ی

 ےہ کی ڑب یا تقاط یکن ادب ےک سا اوہ ےس لاک ہن یم کوم فیلخزام آاک یراتدوخروا یت الاپ یا یکں وک ںی یں و
 ےئھکر مات ییراووتروا یک نا گول لاو آی تپا ےن ںوڑب ےک نا۔ ےگ وہ ای روط لم لو روا تروریسم =

 اف کب نص حت ا روا یقپ لا تیموقے بو یارخان ۔ ایکو رک کا اف لود دم ید رب مدق لا ا ےیل ےک:

 یکے نار ھے نین دعب ےک نا یب تمولعیکں وکرت یئاماس سیر اء اروام الخ سید ںیم ٹو ٹوپی تہی یں ناپ

 نیا ۔ لو مات تسویه اش مراوخ سیر سا ءاروام سرو سوق ںی واک یک خںونہروا نولوطونم یم فرط یبرسود۔ یک آر پ

 ٠یم شرور و یکی رودسر کوب نت تک کس گز ماشروا وب گن آرا ناب یک فط ںی نشر

 لپ همتا

 ر ا یوم روکش واع یب دلج ہبہ ےک وہ لوف ںیم ترخو شک ار لک ےک ںوتم وک نا کوچ تان کن وتو ۲
 و شی یھت درک ت ناور یکک کردا ای درک ا اکت فالخ یاب ع ےن ںوبنج ںیہ یجو راج اتر ںی وک انا ہا ںوھاپ ےک ںی را ترا
 بځرروا کر داپ« نب ہنادرم۔ ےک ہمکت معا کرو لم ور که چ رن لات یا گواہ ےس چو کوہ لوفش ںیم با ادا تر

 ےگ وم طاس ےس فاس آے نا کرا تازلا رد قاب لگنا دیو
 ها ہر اب سنوات رج کنم رفاه لش صا ۵. یلاھت ادب ےک دامت ےک ںولر ات

 ںیم ھم ایچ ےس ردنا ےک مو کت یا ےن( اھت شئا) اکا کر را قرب عرط ساوکت تتاط یوم کرم ویسی هجوم
 ین ا۔ یا یا ترک هم 2 اب ست اساس اوت یھی ج ےب درک نارکرداہب ےیا
 گام اوہ کا شش سک ام

 ناش اک 77 ںی ے2 ا رکی رم هجوم
 کل وماطناے ش نا ےہ کت ری روا ارا ے ے رک ل متا یی ےک راھاب دبد بحر ےپاروا ےناھڑب تاوشو

 ل ناں اج یکم برف اکا ر یاش ےک دکل ست اہ اپ راوطاو تاداع فیر ل ناق کم تب 1ںیم نج: ےترکباقتا
 لم یم لوحام یھی ارب زماظفرب مک نا اپی ےس اھ نو میر روا ےتارکل اد یی ںوسد ےیل ےک ےناھڑپ رکےن آر وان ا: تاج یم

 بر انار زا روا کز اپ عین «یراومژیء یزازن رکن اقا لاو رب
 ۔ ںی ےک کز اینا یل وخوری یا فلک مر افدروا تظاطت کک کروا داعی مکا اج وہ ناک تاب ساوکں ورادرسروا سو اق ات



 ریترتطاس السا مور rr لول... قفل ....نورظنّیمج

 (7 0پ تع ےتاجوہ ۃفای تیج روا لئاق سا مافی بم... 2م لورم سا

 تی ما کل گم سل شاپ

 سا ۔ ےت رقاب آے نا ےتالع کش ےس و یخ انچ ۔اتاج یدرکل ئاش ںیم آر فک ناوک ضایع ناروا تاقتاخت ےک ںوم الف

 ما نکن افرا ےتاج۔نیراودیما ےک یچاش تقمالخ یجب کتب یتا یت قی کیف یتا ید یق تپ ںودبع یراکرےڑب ےڑب

 کٹس مس لب ریا ا تیاہفوکت ال اعم تا کس لوک السا تس ار روا تی لک احترام

 مو سود دعب ےک موق کیا ء سیر سود دعب کس لیندا مو بکس ناوناخ کی کس لو تن نا سی .رطیاناچ

 : ۔ کر کردم انار سےانراکےیل ےک یلاھشوٹروا جور ےک ںوناملسسروا یجر یت ع ےگ 1

 سم مات کل کانکس. رنک لول ار کردا یت رت سا یکں ومالخ
 بولا ی لاما شوپ یر آے سس سا کک ت لاھ ۔ | راپ لی گی ےن از ےک د لوا یکن ادب ےک نا ۔یگوہہ ےس از کا

 اھت کو اوہ لت ومات یہ ناصح اڈہ اک ویکی اروا ۔ تاچ رگ السی لود

 روا رکا بالاست نا رکے او نادنان ےک ا بج انچ :ہقاضا لٹدادت یکں وماخ

 ی شون ا کل وص ےک ناروزایکل سیف کاسه اک ومالخک ید نوے لیہ کوہ فرط کیا اب ےک ےن رکودم یک ا تسود

 وکںوکت ےن درج نم “لاش کنویں ےیل ایپ دوا یت رشک کں ومالف عو یک اروا۔ ار رو ںی ید روم لو ورج کت
 دا ی اچ پس نان تاک ناروا ت الو نا ںیر٠ قا ت لا کرت ےک ںاہی اھت ایکداب رب ودابت بوخ

 ےک ا قام رکا دو "لای د نا( نا ین نخ ید نر ناوج )هاش ۳ يا شاه +

 تا هک لا نت هستم لر نا ےگ کے لوم الغ ےس الع یر اچ رر رک یک ا وک ں واول ےک لات نا

 ۔ںیہ ےناد ۓتاجودایزےس بسی یاد اروا۔ ے2

 تا جو یکے ن وہ لاد یب ںوقالع ےک نا یکں وی راج اتدحب ےک ےنات ہادعت یک بق ےک ںوکرش یراد قودذب سی. ..:ل شی J يتلف

 (ے) یو( ٢)ا ست (۵) صغط( )یوبل( فا رب (۳ )اتم (۱) بی هایی نت کرکے اتع ےک وہ ےک

 نک( )یبكت۰ )نار7٩ 16( ۸) تردد
 ناپ مروا ایر سن اب ےک بالا من تساوی انزال نواز کل ج2 ور نام

 یی مکے نر ںی رک دل وصف لول شو لب سنی یا قا تفرص اش یب ۔ںیہ ےگ کس یم ےراب ےک

 زس تگ سه راما فدای چ۶

 طا ۱ن ارود کا ور ie و رپ ںی کت سویا: کا ا رج

 ديد لو وقت کف اناچنانچ۔ شو 1 ست یون نایک اکیا مااکس جیا 1ےک پفط بق

 نادر وکی ند آگیا یم سال یک لی اطوار وااو مکا شوت جرش ۲ر یی کتب کت اب

 ےابصغطزیقق اک ےک 0 کے اروا چاک دہ آکا واورم شیو اپ آں یادو قم ک

 7 ادویه کف لات ال قوم تساگزنواو صتطوعب لج تسررب زهرا ےل ےک گل لیت نشد اچ ےہ

 ۱ 20-2 ایل ےک ےناچب نا یہی وا تعامج یک



 طا لازم ال مامور ۳۳ لقا صح... .le ..نورلغ بانر

 . ےک یتا نان ددو کات اھت شنای کس نا لوک قا یئاھب ےپا ےن کی ره سل. : شراب ےک ناخ یوو
 ڭا ی قود کا اروا سیکل ایکس کبک ا آی ایک ےک کا ےن رپ تو فک NE هیت

 ےاج یھب نٹ رظ ناس ؟٤ک ےلمت رپ ناروا ایکی ایا ےن اچ عامل رگ ترول

 2 تل نم ےراپ ےک توقو تقاط یک ناروا ےس کٹ دیر کت الاع < ناو ایت فرط ی ترول

 تک ترم رظ یکن تر وا( ۳ ا تک ؟تہا لپ ترودلیق ایا ےن اروا ی آل باور تالبصفت

 شے ا آپ یت درکراش ار یس داگوکں کن اپ آب ج۔ لی هد

 یاب ان نان

 چ( ہار )ر OE < ےن صتا۔ارکودارااکلج رب نایت ےن نان یورک الت لمر ناق
 لصور وا کناف شد ےہ ی س7 ٹییصفوکں وسورارتب کیاروا ےہ ںی تی اپن کیا اکپ آر آروا ںیہ ےس وک کا وج

 نم نک اک ی لو ترافو سرخ وکار کر تتلو دث اچان یوم اف

 نا شو لا اب اون کتضو فی گل وصال س_تشو رفت گن وصل نا ابا ےئھ چیر سم ںوککفلطخ وا ےک ےیل کرارگ

 نو( لس دب کس یالف نان لات تقی کرد قودنب سرخ ںی ںومالےل او ےناچ ۓئاج ےنرصمی ایا باہ یر ون

 اوج ت مالک کک )یا رف الع یک نطاسروا م واک ورک ا لم ےہ تلو یک ایا فرص

 یکے اوہ موم یی ےس سا ۔اھتے ںی راج دور ہ0 97775۶

 یاب ےہ والم ےک یا تے لات تان نا راک ت ےک ںی ن( لیت )لما ی ییا ایک ایر ےن شی یھیااکن ش یت

 ۱ دات ساوه اجر تے بس کک ذات. لاک ناو ےن رع کی وم مولع

 ماف ید وک کن بیان لات اسکن رک لیپ مج :پورگ زاها لو
 1 کو ریون ار یادت یکن انکی هد سکونت یھود ے تہب لول نا ےک ےک

 EE 1," ہبہ ۷ را: نامکرف لت. ےت تاج ےھجب اش

 ےک ہا فرط یک علا حال نج بن ی وک ن ا اھت کیی ڈے ھو رک کیا اعتس ل ناله هتساج ساب ی تی یزایتا

Ê Êsے& چ۶ پوری اقا ادیت اس هستن فر کب ون ماسک ورک یا  

 نول ازتں یم ہعاف ول ها پام ےک ںوخاش لرد د یکل ین ای رو ناس ےک ایم ےن اص وچ اتے لق ا قاعان اک

 سان ےک لیک سارا شعب روا یوبضم واک ک ی ا کب ےس تع اہ اکی وغو ناش یک م واک یکی اکے فرص روا ےھت لاش شی

 ۳ یاش سارا

 یر ٹی لا ندارم اقا نر دلا سرا یتا شا اکس اء یٹامکت یش اج کیجانب دلازع ںی ںوگولدوم انرواےڑپ ےڑب ےک نا
 ےک یاش ی را فوت

 ٢ تاق اصالت ورو ون یم ا اس یہ ےک کمر پچ و اش نت اتادو تالاع ماتو پچ لت ور

 سش توم یک اص ےن ںورادرس کک ۶یک کت عسل نیا میم ےن( ںی رگا) یگ ون نا

 ےس پے نو وو اتر ورک اوج ےک دلا تر جم ایل کس یار دا یو یگ اص ت الم اعم یر روا دن وکی غرالطا

 تاب یاهو حر رطرواک ٣پ ے و ماش نا نرو دا ےک ےک کرا کاری جک اب اش نادر نم

 لک تن دلار وا گو ہ قوس نوت وتو لار توفیق طیف رفت ۔ اجر مک ایلوہزادنااک

 هک ترابی نا تہ کروا ےہ جوک تاوان درک



 حساب طا ی اہ اں رم ۳۴ لقاص e نور یار ات
 بوت ےن ںی ہرادرس کرت روا ےک مت مر ےک ںونارلسمروا یئامرف اطع تماظتتا دربصوکں وناملسم ےن اتتا دعب ےک تست قو سا

 ےک آے یکدوجوم جتا یا یک کوک ںوہاپسروا ےہ ےر کے یہ ےک ںو رنج تاس ےک کلم گال ۔ےد مانا ےانداکتسدربز
 رکن شہ لات نیت کس یل وزرکت لپ ےن ںویئاس ناملسمئ انچ یت ی وہ یئازفارلصوح یک لیبل جد
 ۔یرتسلگ

 ےس سا یھی کپ ھت ےک سنا اینپ آے انکی اش نرم یورک یسنرف
 رپ ںویگرف ےس ںوتسار ووو یر روا ی ےس لوند ےک وج کاک کی ت الام ےک تسولع یک 2 اینس ت موس م یورک
 اھ ایکر رکی کک سک رف اشر اک ں ویگف ںی تسکق اکں ی کچ کی یج یئوہ تسکین ان انچ ۔ےی مج تصور
 ےک مر وا ۔اوہہناور فرط یکم دعب ےنیمود کیرےک پیج ایم سا هاش نام هراس یا اک لا. لا f ہاش نار تم
 عورشااعڈ مر مل ںومودٹ ےک پاپ ےک ا ےن ںویھتس یجرروارفا صاخ ےک لاک ۔ الاڈؤاڑپ پہنچ کان روک یافن تبار
 ول سم ٦ےن سری روا یلاطتفا* کیا الم ںورادرسےڑب ےڑب ےک رینج لیفادنبا ا یت یورک ورش یدو رش ناروا« ۳ ورک
 کولے اےک ر رلا کک ں ار کلر اپ وو موردا یذ رک لس ارل لک لوا ایج

 دعب لس لا لب ی رپ کی یکی درک اوج ےک ردا ر توکو حب ےک ہاش نار وق لم. :تموکررلا دم
 مام یکی اا یک تای واتس( اخ )یر اکر مایک ادرک تم ناک ا یھی ںی. ایا ےناجاھڑب ہیلع مانے )رمل )اپ رم

 امر رقت اک کاپ ا ا ا مے مے لم
 زاد درک ساوه نوا روط ےک ےہ دف ےب ےک پر ویو سا فاش ےک ںویگفر عب ے یاب ریس نرف
 وکں وپاملس ےک رکوردنوروارگ ۲یں یز سؤ جونا ۔ ایرکرافرگوراپود »سا لوازم

 درگ اور فرط کس که ات تر ارد سوم کس رک لوکس نوا تو آداب اد نی

 ید تا پا تمولکیکے ناگ گی وار اشتر ںیم حرط ایان :ضاخ کت مولعی کب اون
 ات ےک یل الا نر ملی روم نوا تم ست لوک ےک وارق یک سوک کت روگ را یل مب ج فرط
 ےن لو ص ےس چاہ ایک ی هی ھت رقم روکا و دہوشروا کوک وان ےک ساروااھت اب درکریق یم تک ی ان کرکے بولا اص
 ار تی بقا اروا لاین کت موکےن ان ان ۔ یر کیمپ ھت ےک یا ردواایکاپ ر ےس ےس اخ یقوا نیر دلا

 ست تک سو را رام تا مر :ترموکعیکک یبا

Eناز کیا ار لی 2 70 تے  

 _۔اھت یاس ددینپ روا یجرتاکل داع یئاھب ےک لادوا غاصب ہک تگ ہہ کیا
 ۔ایگین نار اک فا اک مد لان اپ کت ےس کیہ اچ امکر تم بقلاکل ادارا ناری ےن لوہا لام

 یک سن سیم ںودنہ ال قت اروا )ںیہ رقت یہا زق ن اروا ےس رفاطع ےس ہہ فورد کای اگر رقبا ایوگطقنپ رلا فیس
 -( بس روم ا ے تاج

 اجے

 زا رزرو روم نر ملال و رطن با ست شرط توس پ۷۸ کت
 تعصیب یک یغم یب کر کروا ترسوکعی کک یب !ءطاست ےک ںیکرزت کر سیم میا بج انچ ۔ےھدارفاےس تہب یھباےک ےنا ارگاسم نشر



 طاس السا لش ماش ورم 2 ra لڑا صح .... نر... نوری ورا

 بک یوتاب ےک فسا جا گردن ور وادار اسهال
 کناغرہاظل نب ھے حلا ب تسول رصانلا شے ےس رکا ر ںیم ل اش ں وزر نادارفاروا کارا ےس ب ےس ب ےک ےن ار بولام

 فاراھچ ےیل ےک ےن رک ضق یر عم وا کت سیب یک ا ںیم نشھ روا الہ وکر هلو اقا روا باحوج ن دلا الص ن

 ےک لول واک ںیہ تی دا نا کوک کے شیشوارفا ےک ےنارھگ وئا یج ناک ای کءلصیف ےن ںوہناتیوکں وکہت الطابپ بج شٹیرصم
 یوم یک کت عیب کت سو قاب ےک یوم ےک ی اکا نیہ وتساب رشا فواز روک ککے ںوہنا اچ لی بوم شما او
 لاروا ایکو ہہ دحمےت تصور اخ یک ا کیىا۔اھکر ف رشالا باک اروا یگ دا نار ایر نیس یل اوچ فرص تو یارک

 ۱ ٦ ۔ایل لابن ہدبع اک انے
 شاپ سیار اچ ۔ایادلبوکں ورنروگی ولا ےن نا رن اھت نم شئاوخ اکے نکل میر صم صاندوجواب ےک سا ....:ک م اشروارصم

 اک ا( ۴۸ نا الم نیو اش نا ذر مضم ۳۰٣ ل دام نب اص لم سا کام اکک یھب ۱۰ فرش قوم یک عت ا)۔ےت ہى مان ےک نا آ

 گزار ساک روا( ۷) وستم چما انار صان اد ماس ےک کرا( ۵) نیب دار صا: یئاوپ

 یک یک ا ووت یر صن یھ ع ےک ر ماپ بج اید ںیم نامکیکی زا ؤلؤلی شیت ورد الہ رے فیر صا: سیب 1.
 رس لول لا کت حس رس ری کس یوم فا رد رادار ی مستر ہظیغروا ساتن فو ووخ رمز

 | کک ییا ت داق کف ناب جت کاست یا ش یی لر کراس لا را لاطقارالاسپاک شیت سده 1 دبات
 ایک ق تاک اے ردا اض ۔ ےس وہ ےک اب روا وہ تسارع ا ںی ورش عو رش اڈ لبا تتماکں ومد ںیہ ایا اھت

 اپر ترک روا رژ ست گنج ناریمز شنبه

 اض ےئ وہ ےڑٹیکک اھب ےس گنج ذاحم نیکی یا ےس شوخ ںی ارس کش راک راو زا ےک یب لا :تساگل رصا

 رادرسروا رھا یکے ںومصتر کس خود العےک ساروا۔ اص ز منا یدلا سش٣ )روا کربلا زم ںی دلا سٹ( )٣ نیوزی ان دلا لا(
 ہن یگ یپ ہکوچ عن وف کر صا ایک مت تسرب رپ ران ےہ ےہ اھ اہداف ےس تو ایک ر الی دک کج نادیم چاچ ےہ ار

 ابا تس اس ےک کہ ج حب ےک کر ارگ وا یک لر کر اخ رک و ایگ ہ تب رت رکشاراس۔ تسلک روا رکن تشاد له تار
 -ایلرریتولل ورادرمرواءارعا ےس تببب ے روداو رار شت ارم ی ولاردا یداورک لوا ا ۳3 واک

 هل ۱ اب ساپ وک وج وورق تاک کر ان ےک کیا نارد ےک یاو دعا ےک کی ....: یک اکر وک ناروا ت اص لماما
 یکد قے یاہو رھی روا ستت روا یک اوبر یب ےس نا ےن کیا نک ت ےس وم ےس رمل ےس اع کتب ا یم می ےک یلایماکی اج ید

 ۔ ےک لج میاد اپ ےکر صان ںیم شو گوہ غالطا کت سکی نپا بجای الچ فرط

 لوفویب ۔ایدرکل ا اپ زواکل نٗاساوج )رومن او اص ل اے ںیم ںیہ یقےک ےنارھگی ورک ہرا ےن کیبا فرط کرد ۱

 ۔ےتریق دم درہ قے لپ

 کاپ انچ چال هر راہ ہدرب دوط یر فرواایکرودوکل یہا رخ یک فین[ لاو نشے صاروا 2 یم اشی اروارھ لا

 رود هل يک حوت رام ماکت سن بجا بی زخم لھ رکےن سش وف یادو ے لایخ

 انار ش نا نایمرد ےک ںوج و وفود ےن سادواایگ پل اہ اردن لر کاپ مت یخ یک بک« ورش کیہ سیم ںوج وف

 سا اه حرم نیم کسر ارام لا نادرا ےس ای رد بج کے ںیم تق ےک حسان لتا اکماشروا تم ت ییہ کی واور( سک

 دا درک اھت اعکد رک قود رفا سرا سرا و تاور فرط کک کک تاچ اور رس ےک انچ



 طا ی الس اں م اشور صم

 تہ لپ ےک

 ا تے ےک تن لک یخ رٹ تہ
 مج لوغشم ںیم کج ھتا عن ارگ نه کف که تیام رالی

 یں وب میا ناجا ییا ےن یا وااو راف ےک تار لس ماش لا بج کیا ابا تون جا فر کلا وار پل
 یر سورس لو اپ ناوک( توا ساکن وا ج ) مرا کیا دلار وا ینا نیلا سرا روا کفر

 ۸0 و واچ کے اتم ےک ل اپ رکےن وراد لود
 یل اد درہ اس راک دعب ےک ےن کم کت وافب سا ایگایدرکل ڈاکو را

 O ےک تعامج :یئاطقا :یلاطا نی دلا ناف
 ات ںی ےس تبحر وا یکن تہب ےیل ےک ےن رک وناموکت عج یت او اھت تاج ھچک لپ مہ اک اروا بان اکک یم ازم
 ےن نا وب تفاط یک ارد یو فورحمو لوبتمودایز سی ںوگول نا یک اوا ازا ۔ے ےک ےن رکت بحم دایز ےس یئاطقا تعبلیکک یا

 روگےک ةا کن بت نرد لار یا کہہ طی لاد چرمی تل لالا تی ردا یارک ام منا س کیا
 ا درکار اعا اک اکی ینپا نم م )نس 720 تاک یب اک ات ایکس راپ ےک رغم

 ںیموادعت لک وقت یاری یورک یاب یک مارکاو ماعنادعب ےک سا ےن رادناچ لاتا ملا کر اک ایا ن دلا راف

 اکر ےن رکل لا ےن ر  ارواایگوہ ہدز فوخک یبا رح ےس چو یکی سج اپ راتوہہفاض اردو

 ےن ےک یکاطقا۔ اوہ سی لنا ےن اہب ےک ےن رکوروشم یئوکوی اتا سی ل۸ ےن کیی از انچ
 یم انچ ۔اھت دام وکر جنس (٣)روا لو نا

 و یو روبرو ںوڑوھو وذ یک راطا نکن تر تکان التاب

 هشقروا ی هاب

 وک
 لوا وے چو کار

 الت تار سیا کپ ی

 دکل ار را جہل
2 
 ےن ہعلفس با ۔ےگ ےن

 تاب ار زا سا ےک ناقل بج

 نار )ابل یوم یکن اھ روا ےک وہ وز وقار رک ےک یر تعا ےس تکی تب وک الاح نا ....: ار کیک تام
 : 0 لار ۴)رتش ار نیلا فیس(۳) اص ند دق بلا فیس(۲) یک زاد لر 2

 روا وا یب سیر اب و نک هر روا ارن ولوج ر ےک وہ ہرا ماش نفسی ملا فیس ایچ کروا( ے) متنی دلا

 حس لا تی سپرده ژان »دال کس یا ایر طی باس او لاماراس اک اروا ی تیام ر لوگو تا س شان ےک

E۔ایگایرکل اش ںیم تمول تر تا ا  

 نتکیب ازل سا: ین ٹواکر یئوکں یم تار ےک کی هرچه ےکرارفیک رہ تعامج جانے ردلارجچناکک یازم
 ے7 e اید درک ورحم کو رشا یوم یب ےن نار سان اچ این بنات ات

 کح اک یکے رل اگه هک اد ےن اوگڑ ل

 0 ها تعامج یک اروا یونی نی دلا الخ ےن کاو دان

 چای



 ٠ تنطلسیئالسا ںیٹ مامور صم ۳م لا صح .... شئر ...نوریلخ نار

 اچ ییا ار “ص2 کت عاد ےہ کت ااح کزن کں یہ چی کرک ی تاج ردارصان

 اہ اے را یگ ت زاما کے آن شے مای 1 تماس وبه کس لاری تا پچ

 کنسرت نس ںوکولن ا ۔ایکہ رجاظماکی الخا نوک کواس اھچچا ترک اس ےک نا ےنرصان ےگ ل

 ام ےک گن رواایع آی ںؤقا یکن نارا کورش

 ناکہ اگ آے لںوتکرھ گی E EE یہ رابدد کک یئاروارصان

 ۔ یک ووا فرط یک ں وتاب کک یار جے ساعت چت لابی تار ری روپ صان کوچ

 ےک کج تان دعب ےک شئا ےہ درگے نت اوج ےک نا یونین ےن رصانوج ےگایش یا سدنچ دوا قا تیب ےرصان نیر تماما

 نررنچ یو رنو ایر کے یک وایی کوو وتی الطرب ج وک ییا لاو وادار

 ۔ےاکم ھاوتای ےک لج یئاو فرضی کک نم ےنپا ےنپاروا رک س لپ ۲ے ںونش ںوزورھ رواں کوک کی خا

 روا راهش کت عاطا ایک صق اپ شاپ مت یخ یابع ےن کیجازنعم ن اطلس حب ےک یجیلاو ےس ریسابعج :یرافرگ گير

 واتس لس ولت اطلاع ےک یکدم نب دلا لت ےس ا چپر ضم ںیئاودصاق بج کب لطتضولت زسروامکعییر اکر ےزاخ

 ایگاپ تافد یہ سیم تااح یک یر فرا یر لا قادر جن اج رول ےن ساوج ای لےے ںیئاو یوگا ایمدرواایلر کرایفرمگ

 تتاط یک ا گو رو اک( ےج ےت دم اتے اوج )ساپ سا ےک ناروا م من وت یاس مزا کیا نر لا. ما نی ملارع

 : 2ایل ناپ اٹ ے ےدہ CON دب یب

 دب دام ےس ےس دہ ےک یں ا فرصت ےن یر حسن بازی ا ےل ےک ددم یک اوکس کیا ساک مزراخذس لارناچ
 نیل فر یک( دیعص) ےگ الاب ےک ر صو تا ےک رادماج یئاط وک ہا ےنایک مرا تا کرک ارت اب هال ایا

 الان را ۲ آس یلاو ےن رادحاج یئاطق ا ل رکےن وکں ویغ اپ یر عر وا فیش بخت هوا يا گا ھب یے ےک ےن رک کتاب

 اکا د لش تم رخ یکی ا یری بیو کسر هشتم ملا کی ارن اطا

 کا ےک یئاطتاہکا ملی ردا یک اطا یش کیا لس اقا اکبر صرفا :تواغہ یک فا

 تواب ےن مفا 2 لا رپ روا منی اروااوب ںوسنا تہب وک فار کن یی ہت انچ ۔ںیہ ےگ گپ رک وچ ا یک گوا ےک یہ تیا
 ویا اگ ےن ایچ اف گورو یر یخ یک وف نیا ےک رک الدب بے فرط لددچ اال دتا پب ب ھا تیر دک

 لودر کیوسک لوس ا ذی 20

 ےل ےک ےک کت وافب سارگے د عج ووکل رب نیلا سالہ کیا ےنپا لٹ حال ےن کیی از چاچ :یئوکرس یک انب

 ۔ایڑرکر افر گوکب لخش ا فرش ید تکا ںویتا ینا ےک ںا روا مرفا ےن نیب دلا 8 یھب

 ماغ لات پود ایگک اب فر ی لو تارا یو بایم کلمه تا سےک تعامج کیا اک ومالف مرفا فرط یئرسود

 ےک روطووکر وا سسر وج) اس ےک ںوب رعےک مات یت غا فرط یک( مص )رمال ےک ر کک دا مار ی اگه دارا کذ اچ

 0 ےس لابد والف کس سم رار بج کے ر ںیم ددوا۔ اچ تے راج ے لقب

 گم ت ابا کے آ قشر ی لوہے رص تاقا کی ا سو ئ رغما ےس لاو نت :یرافرگ فا

 با سد یر وراز اپ روا کا لمع تعلغ, کتب 4 آب وخیکس ا ےنرصان اہم اج نشے ہر مرا انچ دے دت زاما ےن ر ب

 اگه ر یں ا



 تنططلس یھ ااسا ںیم ماشدرصمم ۳۸ لڑا. .ple ..نورظنم را
 . مار ان ںیم اوہ سوچ ہر طخوکم فا ےس تین ا ایر تعامل زا رک اے رھی تا فر کر ود
 ورشم یک عفت زا تاج کذ مد کت تم دخترک دوم لر اچ اچ ےک
 لری یہی ددنکسارواایلر کار گوکس ا یہ تلم قوم نکیئاہکل ابقتتااکس ا ےنرط ک سک اتا سی ورش

 اکے نوہراقفدوخ یھب ےن لان انچ قاب را اتوہہفاضا ںیم توقد تقاط یکل ا ںاہج اھتاوہارہھت ریه )عملا کا یاری روا
 _ےاکم٥۵یتادی۔ایگالچ الچ اپ ےکرصضان کک ابو وار نپل کوم ت ب ایم اکے دارا ا نکی وارا

 یکے ںونمش ےنپا ےن لارواایگعاتوہ ک اف کما ا اک ت مواحر وا ینگ پت مول یکک یب ازم ناطلس ےیج ےییق .. ناب کیرزحم
 کات تایپ کیازس اطلس ی ءام اُ انچ۔ ایل ید باوج ےک توک ںوقلع روا ےگ ےل دب ےداراےک سات لہ کل حٗام تام
 تی ںوقالع ےک نامہ تہ یا اجرای یراوگشوخ تا اس و لوس کام کلم زود کا
 خر ا بج نا تشراکل و یکن اےس ؤلؤل رواروهت 'ںونارمجں ود نا ےن ال ےک ےنرکل احد کد صقم یار انچ ۔ےےگ رک
 یا ےن ایان ۔ ےگ ےنوہادیپ تاذج ےک تباقرروادص یھب یش لد ےک لا خر لوکں ویب قادر یوکردلاۃر جید یک ا ئالطا یک
 یھبک ایج ( ناشر ) یب: زھلا ین وا ی ذرا نس ورک ا ۔ لر ات الف کی ازاد هرکی لار یوف بس لر

 روک لا نت ےن کیان راطلس ۔ایدرک ارش مات کا اےک لو ےک تاروکک یب ھم نلاطلس ےن ںی ناناچ ,ھت لئامش
 ۔ایآل نش ںی ح2۵۵ ہعقادی روا یگ

 تار یش آ غالطای وکں وصالخ ےک کیباز عم کیچ ۔ ایگوہ ھوا ھوا دعب ےک ےن رک وک یب ازھمودرگاکں وا میخ :یمو رول
 رجب کمر لی وا قوت لئاددن اس یم لن اشومت ےک راہب وا یف 72201 ہلا فیس چاچ ۔ لیتو
 007 رکی کر دلا رھی ےن ںوصال ےک کی ازم تواس اپ فطر اوباما لک اب کز

 ایگ الر کر توک ناچار ملاک نوم نکس يا نیم

 ۱ سد باک عنوان تک توپ ےک کین اذن سا نک
 ہدرکزاز کس زی یا و یار ر کورکی ےس لوف نام کک یت یر یب ملال ۲ بیک ناف
 چاک 7۵قادیانی کل اماکدیفسدوایم ےک تم فر فر دا بمان لک امار مما ناطقا ملغ

 هوش انچ ۔- یب فالظ ےک زات ی دلا ف رشرادزار اف ےک گاز ےسا ےن لا روال | :تافو کلن میز
 ے ناموس ای طاق کرک ی ۔ایگاپ تافو یھب ین یر ری اک غراص کلم لاس یا ۔أیداو کل ا
 ۔اھتای کرتا ےک یہا یھب ھم

 ےارعا ےک یادو ا ییا سا ےک رص انک ایہ ےہ ۶. تعا کور کن رب هک اکی مہ کا یج کہی ۶ ررر
 ےک یی وہ سیم ںوفلاخن وفود ےک کن ۓاہ نکی اھتاک کسا کی ارح” ن اطلس ےس فرط یر ودب ییہ زاد رکے

 ے ںاہو کول ہدرچم انچ ۔ایدرکک نا ےدوتوکن ا یھب نرصاناذہ۔ ییہ ہناور فرط یکم ےنپا رک تعامج ہک اھ ایگالچ نقش رمان عب
 ایک اکت ع اطا یکن ارے ک کرکئارواےگ ےچ ہزرفروا سان رکوہہناور

 کرس ےہ تام نک اید مکے ےب یر تع اک کوج ف ییا ےن راں ییہ کیر صان بج تاع الطیب: :تساک کرا
 بق تاک رول یر صان کی اقاب ےن یر کہ تع ام ۔ یوم تات یر ن نک اورو لک ںیم ودوخرصانری انچ ید ےد تسیکں وج وف
 ےل ےک ےن کذ ممی مک فروا ےک ناور فرط کک کک یر تعامج چ انچ ۔ ےگ وہ بایماکل یم نی نک اروارص ان نایک



 تزطاس یہ لسا ںیم ما ورم r4 لو... ل .نلورظن را

 : یورک تاس ےک نار کشا یا ےیل ےک دذم یکن ا ےن شیخ چ انچ یک ا ام یوم ےس ی اروا ےک ےت راھبا

 رک نوید شر نایب ر گاس ند لق: یرا قرن یر الشاور ےس رب یر تع چاچ :تلقل یب رک تعامج

 یوم کج یک اس اینا آکر کا ےل ےک ےس اقم رکےن وا وج وف ی رھ طق ر دلا فیس ریما فرط رسوو ربی ےس وم رد آل رس
 ورا زار ویا در دوکن و دلاقدعب ندرنچ ایگ یارک ریش نایب را یگ اص نور لغ ایک رام فرشنرافنبء یئوہ تسلی ب تعامج
 روم ع کول ب سری انچ د اوت سرو کوم رارفرکی وتو [گرارلا زاهدی ایا یوا ارل کا
 ری ۔الاڈ رکورد آر عمر نواز تی هجری اید بید رم کاپ ےک تیغ ہراپود
 ۔ے اکد1۵رتاو

 ےن ید ناروا ہتاوہ ءیئور نیب دلا زم المرادرس یرھمے ڑب ضنئےک سا ںیم ہیحلاص رن انچ :رارفروا تسلی ثیخم

 لم لولورگل فود ۔اطل ےیل ےک ےٹٹاقم رکےن وک اوجوف یکرصمطت نی دلا فیسریما فرط یرسود ہت تاقلعت ےس مب ےک ناتا ےک
 7 ایگ را فر کک ر لا تیس جن فین اینم اچ _لوم تست یذم_لوب گنج تسربز

 یک ورکا یک سا واپار یت وب تسلگت سوز کوک ع اھ رگ تا اس تی ملت لا... :تسسهراپدد یک صان
 ےس لوڈ اہ ےک دا زرشک ر ڈے یر راغ لنوارام ٹول یکں وم رات اتوج ےت وا AA ںودرکں وڈ نار رزم ےگ گانب فر

 تاقاعتروا ےگ وہ حور ںایب ںایداغں ںیم 1 ایوب ات سم لا ن اےک ۱۳ تع ماچ ۔ےجت یل س ںوقرم نار لک

 ےل ےک رسان اروا ےن ڈھال ےس رمان انچ ایگ وہ ہدفوخرصان ےس تاقعت ام ضسرواراوگشوخ ناےک نار انچ یو ب وخ

 _ںییگاور سی وف

 تام اوہ رو توت تاب تام ےک یر ایت لم ورک اب یار چن انچ ۔ تسمه اکں وجوٹ ںونود سیبرومت
 ںود رکے وہ رو آلت پ نا نایک نلارود ےک ر فس ےگ وہہناور فرط یک صم جم لودر کس ور تو کس الن بان کھ مت یابی

 ۱ ی امر عت ےک ےک ل ں ر ط کا پیر لود وکلا یک ن

 یگ تک رکا تا ےک عوف کٹ یفغمورابدددارفاےک یر تع اک ا ےک هلی کی... اراک ور ادرس ےک یی تک
 رواے درک ن اوج ےک ساوگی گہ تعامج ہد رکا بان م اپ وک یخ ےن رص ا ارور یا کک یت یار کیک رمو اک ےس رک د کا ےن تیغ مروا
 دز وار فا کسي تمام رکھ کد ت الام ےک سرک ا نایمرد ےک ر صاروا ثیغم اکے درک وا ناوت ایگ یک امیار کا کیو یھب نب

 کن ا ےن زط جانا مر عم چا ضم اب واہ ر ےن اھچب کازخ ی ارد ری ےک وہ رار فرط یک ں واک ج ر یم روا ندوالج تہی ینا
 امکان اول گاج« تم ایی کواس نشروا یاری د وخ

 لات یر روا کب E ےن ثیفمے جو یرارفےک ںورادرم نا فرط ییر سود

 یتا ےنپا یھاں وی یق نا ایک قرب علق سا ےن ںیی رام بج ۔اہدرکردیق م ےل ےک بلع لینا نرصان ۔ایداوچپ اپ ےکر صاندواےھت
 ۱ لس

 ہن ےن سا ۔اھتا اھٹنہکمئاپا فرض ناخوکالپ فرط یکرسود ںیم و ںیہ ےک رک رہ وج ھت ےس روہ تاعق او فر کیا ںاہج :نامنوکالہ

 اک رادرشہامفروا تع اطا یکی ا واوا نار لک اک ل یم اھت اک رک نئ یھیوکل یراروا نقرافایم ,تارفےگ ؟ے ںاہور کب اقاارک نٹ وکوادفب فر
 یک نکات ےن ےس تہب اینادء لٹ تصدخوکوکلپ ےس فرط کپ اب پا یہا کیا یب ےن ےب ےک صا: فرط یر سود کج ۔یھتاچ رکراہنا

 اکو لیکر ضاح مک تمرض یوکال دوخ ےہ جو یکے رطخےک ےل ےک لو ںولحاسےک ساشرصان کی گام یھب احم یکتا یارو کیتا



 سدان شور f لا صح.....خش راج .....نورمظ نہا رات

 زور یک :لیوزعم ی روصت+

 سائل ای اک ا راس
 ورد نفر وا ترا یک اوتار لک کک ی اپ یک روا توغو ناش یوم یت

 نر یل یک ی لو چپ ےن سا نوک تب
 ا اھت کرک اقاکن شد وار یی

 وہ حت رک موخو کر وص چو کاایک اورا ل وح تم واقر وکر وااو ورو
 ےک ارے کسر تالا رها ایل راس ایم

۳ 

 تاک
 سرم تور نموا ی ر عمار طق ب لا فیس ےن لوہا رھی کی ف لورم یروصتم :سرمواک ۳ رو

 حب ا تالا روا یرتم اد« دای کات ےس

 ںیہ ےک 12ت اتا ویب

 اکا اھت ے نادناح ی واخ مرا ایر لت اط :فراوت اک ق ن اطلس
 ما ار کر ایف کی چوک س مانیں ور کچ واک کلم هاشزراوخ ںولر ا ج ای وک

 ایل نایب ےس ےناوت ےک نیو

 مان اکس روا اھت اش اھ اکہ اش مزراوخ

 ےک یک یا ناروا
 شوقا نیووب تا

 ےک تمولق ےن زمطقن اطلس اےک وہ لکت اللاحم ماتت ےک ےس اھ پب توکو کر ق ن اطلس بج لامر 0 یر دا
 ٠ تعامج یک وک ںیم نا ےھت ےتوہ تاناطناود ےیل ےک ےنانبہاش داب وک طق ناطلس۔ کے رک سوا وا یک وت فر یکت اللاعم
 ین وارد دامی راو ہر ہن ود لات لود نانن ۳4 دات عام گاه اھت یل حر گو هر ےویزطم واری یاس

 ےن طق ن اطلس ےب یے ےک تشلاخم یکن ا ےن آہد بج ےس 1تا و: طاس فرطیکن ا ن ناطس ربات رب لت

 _ایلاورکر افر کوکں وفود نا

 هکتار سید ساب فرید پچ ںیہ ےگ ره ےہ دوہ تاطلاحم بسر فر کیا : تاع ن انوا

jےس ںولیٹ ب ر چر صح کیر تعاقب وارون ارل اک تا بج ےک جہ فرط یک ں وارا  
 کل رصمرکش اب ےھت ےت رکاہ ری ںواایم لکنج تام

 یک ا اتر من ی ےک وک ورش ےک ماش ےک رک کیا دوش ره اب ےک 1ےنوا : ماش
 ےل ماکس نلارواید رگ ارے رر کک ا اھت اتر کر تم بئان ےنپا ںاہدرواات دور گی یرایدروا شل ۰

 اد فرط یک ارم دری انچ ی [عرالطا کت افشا کس لا ساواک لہ نارود کا لاش یر قشر قسروا رپ ست نا
 سس ورم یا هری اه سد یک اروا ای درک رر ت اتیا ںیم م اشوک نیک اورم ےس ڈب کیا ےنپا تاج تاج روا

 ر یکے ہوش نہ مت اا فرغ ن ارم

 LÎ اک ت قامح ران ن ناک اھت ایکو روشم ںیم ےراپ ےک ےن رک جریر ھمے سا اپ ےک گالہ رص ںوند ن یم
 سپس راکت رس ید ےک کج وکں وقار ےک سارا اختکرادرس ےنپا ےن وکاپ رم تن ڈو ایکرہ

 1 اد ی

 وب سر ککی ھئادعفیباوہ دو آلمتپ ہعلقےک شرافت( سیہ ےک رک کوا کا ےیج )اوہہنادر فر یک ۸ے لود بج
 00 رب رب نماد نایک تن وای گچ دایر رص ای کف یا ےن سئاارذنہ اھت



 تطاس یاس الت ماشورصم n لۆارصح...... رشم لی ا نورلغن بارا

 سی روا پا ماش لا ںاہج) ںوقاع یئافاضم اش ےن ناول دعب ےک ےنوہ غراف ےس تالماعم نا ....فو ےک ماشرواوکالپ
 وک یا ےن وکالہ قت یکرابظنااکت عاطاروااب 1( یئاھپ اکر صان) ریال ن اررکاک خرصن” ےتالع ےک ماش اپ ےک سا نادود یا۔الاد اپ( ےھت

 یز عیب ےتا ےن یف نار ےک کرک حر یا ۔ید ےگ فرط یک ےتالع ےک لادوا ابد سر نر ےتالع ےک لار وقت

 ۔اید تاں یاد یاوکل ا ےس وم ےک لوبی ی را کت ع اطا یک ا ےک اتکا رد ےک والہ ےل ےک تم یبا منو بیت یاس

 یکرسود ہی اھت فورم یم ےن کل وت تع اطا یک ں ونار لک ےک ںوقاع یب اش ںیم ںوہ:اگا چ ماش نام... موج یل

 شارو یب ےن رقت ن اعام یکے وہ عج سم صمرک  ؟ںیج وف ےس فرطرہ ۔ےھت فورصم نیر کر پر کے اورم فرط
 گهر و ای وکلا وا کتی ت ررر تب کن اء ےس اطع تاماعنا دوا تایطع بوخوکن ا ایک یقر جب ں یم جروفوکں وف امکتروا ںوہ رع

 کشو نالا

 روا تعاطا یکن ارخوکالپ ےس عم لا ہکی اوہ ادطا وکرم ناطاس ےن اتمکن ار کتے ماش درک مے فرط یکن اخوکالپ نارود یا

 ناور فرط یک ماش یل ےک ےن کک نج روا ا داورکل کل دریغس تفالخےک باد 1 یقرافس ےن ناطاس ےک ضم نے ادرکراہنا اکی رادربخامرف

 ےھت یھب لا یئاھب ےک ار وا روصنم نار اک انت ۔ےک سا وہ

 یب گلد نزن بیس نر کس اکہ ریضروا فرشا نار کس اک قا سےک سا ۔اایپر کے ن کش ایئر اج ا انپا یھب فبتکف زرطیرموو

 ے کال نارد ےک کن ےن فرشا ۔اھتای اوج اب اکت یامجیچاوکف را ےن رفم ناطاس۔ لک ےل ےک ےن رک ےس ںوناملس کوئ بس

 ایک ر ب اروا یک واما ارب اےک رفع ناطلس ےن لداع نب یز نیدیعسر کیم ایک ہدعواکے ناچ لے ر فن ناس رکود

 گام نو فروم کن امگا وات نود تا نبی... کرک
 یم” اراک می ایگ رام نارود ےک کنی افبتکر لاس پس اکن ا یگوہ تسلتسورب زوکن و رات اتنانچ ۔ایگ لو اس ےک ھئا اردد

 رفیع اک یف اح ےک کرکنا۔ایداو رک و اروااہکاھپ ارب بوقوکس ا ےن رفظم ناطلسدعب ےک فن ۔اینای کر کرام کوک نوع نب

 ۱ ابواب رعت دعب وج ےہ سد یجب اوم رار کیی یر اتش گکچ کا دایکم
 یں ییا ںیم ی ایک “ست 'ے وہ ےترکبق وت ل اح ایک لل نچ ن چوان اروا کب ق اھت رکا اتے ںیم لدا

 گلوب و کبسنا نس لداع-ینوجوم مرز دارا

 ایران کت خاطر وب لعاب رد لا فرش اراک عن ارود یا ءایکم ایق ںیم سین یلواع دعب ےک گکچ .....حب ےک کج

 نرم اک قاموک ما اج سا ےک نہا ےیل ےک راہظظا ےک تعاطا یتروصن نارلت کام رط یا ید پر نار تاک عروہ وک ئا ےن لداع

 نار اک اوکییبدج نب لام ناصخ بر ک یار کے نت ییٹاو ےک( قالع یئان) مارک دے دیک ( تام یم )قرعہ لا۔ایگا دے ر

 هرروز ات رک کنسرت وتو مش لودر فرط یک ییا اطلع ےک کاایک دب

7 ۱ ۱ ۱ 

 7 یگ اص ین 4 زا مک یک ر جومو اتر ایک سرد تم اکں ور اسے ہے رس ین ےن عنااطلس 5 کر ری یوزر ےن

 یا نم لر اھت( اتسا) کاج ااکک یا نب کروا یورک مر تشک نیا اھت اوا نہ لا موج ےس تکو ایک رقم نار ھی باک نخ

 : الچ ندی لا اش صان بج ھت آالچ اپ ےک عروہ دزفخے ںیہ را تج ےس سٹوری انب نار کم اکبلح (ا کام اک لک می ج <

 ےک کا ہد رکات ای داتب ناار اکب لعوکیس ا ےنرصان حب رکھ اھکر یا ساروا یک کک ۶ آب وخ یک ا ےن ر طق ظن اطا ںی ر عمر ایم

 ےس اترک لکھ تابوا ںیم ےراپ ےک ںی راج ان (اھ سیم لے )ےس اص اب



 ںیم ںورادرمےڑب ےک جہ پاپ ےک صان انار رپ رشاد لا کروا ںولعاسےک ماشہ شان ودالعےک لنا
 پس ام ےک کب اتار کک اھب ےس یک اپ ےک صان نی لا نقل اس کس ذرت اب ےس رکان بج اات ےس
 یک اج کاھپ ےس سارا ۔ایگالچچ اپ ےک رانو راپور لرب دعب صرف رک قا ےن اتو شرب لو سا او -اق یک
 یی اب ےس تلخ ےک بطوکی با گچ لپ بلع بر یدکی شل کس بل لر اچ انچ اقشار ےب
 نسرین نا کفر وقالع اس ماش 2 رطقعاتب«رطاکط رقم اطلس. ایه عم راپود رب ےس لاو
 ۲ ۲ ۔ایگوہ اور علل اور حب کس سلم نشدند لر

 هستم ین تو ارت رب ےس تالا نا ناو فر سودی ھت تالاعیب ںاہی ا کت موکول 1
 اید او رک ادعا مصری دیک مارا کیک رپ رصا ےن سا ا ایگوہ ہصبقاکں وکرنرپ ماکو واح دوا ماکت سک ی رک
 یگان و شراب کر کرمی تفت سو لا ماش لک ےتو ےک صا

 لےے غلت ن اطلس وکار قاراورس سير تعاقب کل وکرنہکں یہ ےہ رکر ریپ مہ کا یل فظن اطلس ر واب تعا
 سیگنال سبد اه تست اوج یک وم ےل ےک ےس مانا ےس رفظم ناطلس کول ےک یر: تعاقب یس کا اھت داورک
 وت افالتخا ےک ںیہ آپا ےن نو ورک ںوئور وت یوم ورق گنج تام ےک ںی را نارود یا نک اھت رکا درایشوہ ےس فرط کت حعامج
 ۔ےن آے فط“ ناطاس یو ےھت ےہ ررا کت قو سی ںولنجزکک اھپ ےس کرکناوجرادرسےڑپ ےڑب ےک گہ تحامج ےسرجو یا ۔ایدالھب
 ھ یادسرورضدایز یکں ورام ے و ےب اوکن اطلس روا ترور ض ات کر ارحت کوس تفو لا بک يورگف اهم ا یھب ےن ناطلس
 لئاش یم سا یھ ار فا ےک گہ تعا ےن یئوہ گنج ھتاسےک ںوی رات تب ہما ا تولاج نیب جاہ ۔ایارکل اش سی کش اماں وکول نارنانچ
 () یرارتج نونک (۳) ایفون (۴) یار دنب ری یا)پ دوط صاف ۔ ےد ماجنا ےانراکےڑڈب ےڑب ےن ںوکول ناروا ےھت
 ےہ مانا لایان ےس ا راک ب وخ ےس ید یشر نالن ( ۵ )روا یک زاد دٹب

 شال عود ام انا ناوکپبر کک تحعامج زوم لاعب ہرابوداضف یکن اباد اردا یل کف ماش ےن ںوئارام بج نی
 ۲ ۰ ۔ےگ جرم
 20 کاج )ادب ہن او ررصمہراہود دعب ےک ےہ سل شش ند ںیہ لفظ ناطلس ںی ۵۵بج اڑپل لاکر طق فم ن اطلس

 ےک رع زظ” ن اطا بج چ انچ ۔ےگ ںیدرکل ورش ن اطلس ہو سم ار ایکو وشم یب آے ںورادر م ےک ہیک تعامج ےن( ںیہ ےک
 یلابقصا زنا ںیہ لن ایکب قت اکل لا ےنہیرگہ تعااوج ۔اوہدناور فرط یکل جر کو: گل اے رک تاب ہیانچ ءیھٹوس یک اکشوکس ا ایپ بیر
 شرت هل زا راک ےناہب ےک ےس وچ ھت ےک ناطلح زنا یک وق ےن ناطلس۔ایک یاس یک ا یک ےس اطلس ب ےک آس
 زا یر اھ ول یک وریت ےس ںوہناروا کسر اب یم تا اڑ گرہ نزلہ ےک عم اطا ایک او الت پن یی اکر اور دوط یکوف ےن
 ۱ ۱ ۔ایگوہ مامق ماکاکن اطلس شی ید یڈوھت

 دوجوموکک یاز علا نب یک“ ےن ںوہن لاو لب لو داف تاج کلاس 7 : جیب کی راد قرت کریم
 ۔ ںا۔ لکت عمر هاب کل معرف لاو اچ کرتا ید باوج ےن ںوہنا؟ایکل سگ اطل سا ا ول ے لا ےک ا ۔ایاپ
 یھب موکت ی ت ما لود ےک سا ۔اید بق اکر ہاظلاوکں ر دوا لرکت عمق < لر تگ سل قاب یار یگ
 یل تمیم کت شابک ر یہ ےےسر صل ادا کد حر اطارک ھم ےن این انچ ۔ےئاج را فرو کت
 ۓ وک مک کلم ےن سا یع ےن ناب ایج رپ تمور نس روا اچ ہرباق کر صو دعقیلذ ا۵ لاس یار انچ. :تس واتر

 طال اں م اشور rr لا رخ... پل ا نورلغن«ا مرا



 طاس ی نہاں م اشور r لا صح... متل .نورظن ات

 روا ںو اح ءںورتروگ۔ کس رقم بن نا طا ےک تاقط فلذے وب مگر لک لوم_ لیکن نا کں وگول ۔ایکت سرد ےس ےرس

 داتا پا یک[ لاش راصروا۔اان: یھی مزوانادوا یک تک ئالا تن نج باب ادب نیلا ات ناطلسرپ ےرہیےک یصاق اوہ رقم اح
 دی تیک
 کک چرم ییا اھت ( مالغ دراز 7) یوم اک ریا نب دلا ڈال مالقودرکاز آے اص کک لارو : قرروا یی شوخ یک 9

 سنا بسوی من یورو تاوو بار اسکی ارالرکرق رز ملا الع فرصت ےن ام انچ ۔ایگوہ ارات ےس نی لا الع 2
 املی کرایا 2 وق یہا اج ےن یر یدک اک راد اجار مص ےس خاص کل نان ۔اھت لاش یھب سی ینا

 ۔ ںیہ چی رک لیپ ےس لامہوج۔یر کرا یھیدحب ےک لک ق یکی ر یم ادانمرضاکں و راو شتر گی تا
 ھتاپ ےک سریع تموکع یک صمزوا ےہ برکت لا کر انار شب بج :تواغب ںیم یشن

 اگل ےناوھڑ ہبلخ اک مان نا یم ںورجس اھکر ام بت ناروا ایکن یواشابدوخرداایکوٹ یب پ تی اش ےک نحشڈ ۔یدرکت دافب ےن اذن ۲

 ار قیام اکر صو اشداب یل ےک صر وصن نار کج اک: اس کیچ اپ اولھڈ ماننا یھی( یسک ںوک روا

 نار ےک بلع آپ ین ریل بج ۔یتگوہ نادر فرط یکم اش و کویر تر ید... اکو
 ردایب:یز کت عام ۔الاڈراموکں ویز اس مامتروا ید تسلشکر شا ا ےن ںیہ راج ت۔اھبے یل ےک ےن رکب بس ناوگان 55 نره
 ایام ناار انہو کرا نکو ج نی دلا ماس کت یک ادواایدرکدیقوکں ارداای اگلے لن یھ م ازال اک ساک ت سورہ ز یا ےن ںورزادرسےک برا

 ۱ کیتا یک ا یس کریمہ اق اطلس
 نر ناکہ اح لر تا ملجتبم روايت بلع ےن ںوہ اروا وب روا ےل وح ےک ںی ر اات ےس ی ایم اک ب ا

 روارو تن ار کک اک اضارنبل۔ایدرک اصغر رفت بلع ےن ںوی ران تر عوا۔ایگگ اھچ فرطیکۃۃ اجے باح یرادنکوج نم دللاماسع

 ےک سا یجڈوار فا ےک بر عان تعا دوایی ڈی کعب ۔اھتو و ش نب فرشا وڈ نا نار لک اک متر ےگ چ سگ یب لا یی ادب کس

 رکاب فن وبا چپ نج یئو+ تسلق ییا ںیم رش یک نج ےس ںیہ رات ات شی ح1۵ رکل جل بس ناب ےک ڈراپ
 لس روتر نر عا ر طی رود بج ۔ کت قاف یک ام ےس یلایماکروا۔یئامرذاطع یلایماکس یا ےن یل اتا وقایک۔لمو را ود

 کوہ ماک ان ےس اج عوف کی وی رات ات کیم یکن لوبق تعاطا یکس ا ےن ںوہنا اد اتر ورک دہن نان هج_ یاب ےکرت ف رشا نار

 ےگ چ لاو فر یک نل چپس اےک کاپ تارق ےس ای رد ردا کک کود ایز ےس ند ییہ رص اھ ناک لیکر کور صاوم اک ادوا یک مانا”

 نب نی لا العداتسا ےنپار کش یا ےن سیاق اوہ ملعاک توا کری فرا نار کے ک نشروا رر بالن ناطلس بج ....: تو اضب یک شد

 تاک ںیم کنج وک رشاء کوہ کتب ےس رشک ےک رخ فرشا یکر کش یرعم ایج ئل ےک نرم ش نواب یکن شو یارک ز یک ازت
 یک ی یک رک اوہ تاور فرط یک بل دا اذگرکپ تار بجا دا رکاب لعاب و
 وہ نارمعےنارپ قشر ایر فرد نر توں ا ۔ید جل اپ ےک ںیہ رہن ناطلسر دوای رک اتر کروا ایکب قاتل اف
 گن ارگ اک ام داایگالچ یاد کک پس یک ار کک کب ص یہ ےک یا ادرک اع رادو نھی

 . روا لرب نوتا نر دلا سوک( ایک ا وکن لیا ےن رر ان اطلسدحب ےک ےن رکل اھب پ تمول یک نشو دیا. ....:تواغب 11 1۳

 تع امج دای ےک تایر ی تاب لر کر ارز واور ید لاءاہب ےک کیا چ انچ هل رنگین ملا سير زگتامج ۲
 نان اب پ تمبر هر نفرت نر صور سام نر نا هکر
 مت یراق اف اس نما لر دجوم می لار م بلع ھن بلع یئ رپ اردو یا اید ساکن اس نقد

 و



 تطاس ی السا ںی مور rr لاح خشنالج ۔نورلق یار اج

 کتا حا رب ےئوہ ےتاج ای کدہ شاد ےل ےک ےناج ےن کی رب ھتاس ےنپا نیب دلارھشغ انچ ںیہ ےہ تن دا کت عطا ےک کری ہا ناطلس
 ےہ ےک یل ورم یک ا ےس رصماذب اس کس کنج دداایلاطھتاس پس اوکو اکر روا لوب رب درگ تواطب اچ ںاہوروا ایگ ال باح
 لے راج دروااپار ضد اچ ریما کب رک گاھپ ے ںاہوءیئوہتسلقوکل رب سی یک یوم کج تضروز نک فارس وف

 ایکن ار لٹ تا شیر ۔ایکہناور فرط یکب لحرکشلاا ےن رصرہ لن اطلسرکوہ راف ےس تاطاحص نا. ۔:یراقرگ یکن ھیاددا فرب
 اردد یا انچ ات اخ یک روم را وام زا رشت فرش ار کش ترا هاب نگه رقم تدایق یک کشا وت
 ےل 5 ہلا ےاروا یب کل وجتتترذم یک ا ےنرہاظخناطلس۔ایکرابظااکتحعاطا یک ر بحر ہ اظ اطلس روا کت اق اط ےس لوو تلا ےس ی

 : زہر اپ رکے ق واں ی نار کک ےک نش ےب اف اطلس دعب ےک سا ۔ایلرکدیق قاب دعب نا نا
 رای 7 باور نار

 شام رپ وت ایگ یک ھغو ریل یاب لعاب بجا حس تا مات نا: هد تالف ی اع رم
 نارود یکا۔ ےس اچو م لاک ےس ےس رم تالخ یئاطسار کی گیر شاخ کرہ ان ناطلس ہی اہ ریا بصنمرداودہکی کتب ص ع یثئاکل یب تنطلس
 تک رمز اطف نب جا سایعناوبا' تہ کیاےکر یش سست ادبکیفیخےس قا ۱

 ررفبرآ وہ تعیہ یکت کم اب نرم لوک اداری ضرب :رہ اظنا ند تا سات اوبا
 راہ دوج یخ تہب ےس اواو مکے آر ھےک ساوکرہاط ناطاس بج تبار لر اپ تبلت واتر ایکس
 رک کرہ ےس مشک زید مک ھیں وہدرکر وا تاقط فلتخک ںوناملم حر یساددااب آے نرکل ابقتا کہہ اب ےرشرکوہ روپ ےڑڈوھکی خود
 - یت اقالم ات اخبار ایم راد باما را اف رر ا ۔اوہ یعاییاغ انچ ۔ںی کل ابتک ا او
 ےک ےن وہ ےس لی نادم یابع ےک معا سایعلاولا ےن ںوہناودالع ےک سا ۔ایکت کر ش یھب ےن مالا تشب نیہا نر دلا ات تاق لش تاقا م کار

 ایدرک صف دحب ےک ساروا ںی ںایہاوکی چے ناء ےھت دوجوم لاہووج مادخ ےنارپ ےک تالےک ہفیخ ود العےک سا ںیم ںایہاوکر تو
 ۔ںیہ تراو اچ تفای اچ نکن ات نان یاب ںیہ بل یاد اطار تا احاول ک
 ستم اساس نوع ماع روا سر ہ ا ناطلسدوخدحب ےک نالعا ےک روا لیٹ ا ...:تفاالخ یک اپ لاوا
 ےک توان سری رہا ناطاس دب ےک شا ۔اھکر* ر ھما 'بقل اک اروا یک یب یکت فالخرب اپ ےک رپ اظ نی ھتا سال ابا یا اطم
 روا ساز طخ کما کس نا لگو را ےتاج یکت دہ ہپ ھتاہ ےک فیل نم کے یک نیارف یھب یم ںورشروا ںوبوصہ ںوسج فو
 نالعاکےن رکے اوج ےک سر پر اھ ناطلس این ااراساکت وحی ےل انس تضالخ ےن ہفیلخ نم ۔ےتاج الاھڈ انک ن (لوک )کرک
 ۔ایکیسر تن نامقلن کب نب دللارختاب ری زس ) ین یمراددم ذ ےک تا یخ ےب ایک راج یھب لام فکر ہلا ےک سلاد وا ایک

 پس یم ےس ۔ےوہرنادد فرط یکے یت کیا ےہ ےگ ےن اگلرہاب ےسر بش نلاملسرعم لا ماعروا سر یم ناططلسر چپ :تمابا کف یلغ

 اگے راتو تنو لا ۱ فف ےس ہوکا ایکن العااک اب اروا ںی اطع ںی وا واں وراز روا ںورادر م یا اما ان تا ےن ناطلسرک

 ۔ے درک نت یردادفب ہف الل اراووراپودوکنلا کتب ج

 چت ےک یخ لامر: ےک ےنور نامل مات لک قوا ہیطخ ند ےک عج ےن رمت زف راے ا
 ۱ _ے وہ ہناور شئاووکل ورمھگنپا سا نامل ماترا ڈی ئا
 کاروان لس عاص نار لک اک کوم فرط یر مود بج ںی ےک موج ےھت یٹداچ تالماحم روا تالاعرب فرطک یا لول



 تطاس ی راما ںی م اشور 8۵ لواص۔ .. تر. ..نورطظنا نر

 ی آے اروا لوکل ےن وکالہ چ اچ ی لوس کن ناب بک نا هک قسم تکان ایر

 هال دن رک چ لپ م لیتا اک ارحب ےک لا لیلا کشش هنگ امکان مطب کس شاپ

 ل رسک کت ر رٹھچپ ےس یر وااھکر لب ںوقالع اونا اکا ا انب نار کک اکر این ریت جا سود روا نا کر کن با

 رظناطاس انچ لار رانا امر ےک یک ا ازا اھ ایک روھتا ےک مص ناار کک

 لر فرج عیب

 نود دی او۲ کک یک ربا ل روا لی اب لود بک د حب مری ابا ھت ایک تاک عاری گئ یب رییدیعس

 یر رییس ےن ںوفدانلا۔ اب آل نج ےس کولس نسنروا تزعرواایکل ایت برخ کن ا ےن یر ممر جات ن اطلس ےگ کک اھ ےس لاد

 ردا ایگ راچ نام رف کمر لامپ تساوی لذت ناپدید رویت نان یکتساوخرد

 ۔ۓہد یھب( ے نس )میک تمل

 و 7 رم ا قلخ ےن ربع, ما ناطلسدحب ےک سا. :ںایرایت یکی و

 5 -ایکروووکں ومانروا لو روک پ0 08-.ب0ف- 7 ںی رقم ںیہ ا ےک ںویہ اپس ۓئادگےئایماش ےارکب سے ایگ

 _ ےگ رانی کا ی مکا ےس کر الت ن اطلس کسا اج اہک کک ی لاھ

 ےگ اور فر یر اکسل قمار 2 ا ناطلع سم تم لاش لاس یا ..:یتباو

 ضرب وا یر یش ناب < تشنفتروا 13517 شما نقش ےن ناطر کک ت ن ےک فرط یک ں وتاب ےک ناوک ویب ےک را

 اسبح دایکم تصر ےس ںاپو روا اندی لک ےیل ےک یکی او قلف _ یک فرط کی ارف ۓایرووکر س نر لا

 _ ےگ و مادر فرط کلکو یک ےک ول ۓ وہ ۓ

 سه ست ضیا بلا کت الا منا ئل روا تداہش یذیلخ

 اوم یش اک نین یک وکی کے ایس ؤووخ ےنہذیلخب یئو+ تسکقیک صحت ا فیلخ۔یگوہہ گہ رب ہک ینا ا0 یخو زا سار

 ارم لیا اکرخ ایر ےک ہری اک ل سم کیک یم ۹ ےن رکشے والہ گاو تیک رط یکل وم ےن ناوکاپ دعب ےک نیا

 نادر لو لیا راصرواابار کت ےک ر 1 ل ںی ھئا ایدرکے اےک ںولر اا لکم روا ےک لی ترا

 ۔اھتاوہار بھیج ںی قشز سیر ظن ناطلس ونو

 رگ ذرت ںی :تعاطارامظااکءا رها نان وا

 نلارھتاک اجے شی یچٹا۔ ےتزکرابنا اکی راذر بنام فردا تحعاطاروا آیا ےک لا اھت ےس نادناخ یل یا قلھناکن ج)نارھکرو روکے ک

 ےتادو کی کد یھچکتزاجا یک تاب ںاوکل وفود ناروارارقرب رپ لوتموکع یک ناول وو ےن رہا ناطلس ھت کف را نار کش روا وص

 حاج رسد تزاجا EF یاد یل کٹ رو ھی ںیہ سلب کدو ع یکتصولع یی ددم یک واع تورز

 ات اينجا هنر نارگیل لم سیب ےن رپ ےک

 ٠+ ےک یرادافو یھت نا روال الو ےھت ۓئ آف رشارواروسن ناپ سر جا اطاس لا... :لول نت ےس ےنا ۳۹

 ( ۳ ) یت نار کس اک س میا جارو ورم ی لادم (۱) الش یت ےس ارم ییا تاک نے ےس آس ای ےک رہا ناطلس ےیل ےک راہظنا

 روا ںونارھکم ا مرہ( داد ءَ ادرصان نب ریما (۵)دیعس ناب کل 1( م)روصنماٹیب اکل واع نب لم اس ( ۳ )نار لک کک بلح



 ےل المسا ںیم م اشور ۳ لالص۔- متال ...نورلغ ار
 دن آب

 یں اورو ھغو ےل ےک نایک ولس اھا بوف ےس نا یک کب آب وخ یکن ا ےن ناطلس ۓ آل اپ کسر اف اطاس فوت ےک ںورادرس
 ےس ۔ایدر ابر ید کس تیفم نار ککے س کراگا ےن سات اا ےناج شپادرصم بج ريز ناطل هال کس ناشر رقم
 ۱ تير نارد ےک کج کک دلا ےن ر طق ن اطلع

 ناجی قم نم یار اکیا ست منا یا چاچ دق نار یلدا کن ست استاک لا
 روا تظافت یک وتسار ےلاو فسا کس گندعرم کارت گول ہک اید تودو لام روا یر یگ جوک وم ع نا ےن یھی. اھت ین ں
 ۰ تاب 9۳ ان

 ام ےک سا کیا ےس شرالواو کش رتسا لف یاب ےک اخ کا وت یداچہب ںی صمےس نش یھب اظخناطلس 7 :تاخ رضا
î2 سا ےن زطالاتنہ نیا یش لا ع اجیضاقت حرط یکرصنتس ایک ئوگواکےن وہ ےس شٹیالوا یک فیلخ یاب ع ےن لات منا«  
 -یئاو رکی ھچک ماوگروا کت سی کت فالف یتا ےک یا ایک ماا تز ب وخ یک اک ا حر طیکہلیپ ےنرہان ناطلسر جانچ ۔یک دت
 نکرد رو یتپاروایمکن العااکے ن رکے اوج ےک سریہ ان اطس تارایتفاے راس ےک تصاوعد تطلس یھب ن اں ط ی رمت
 عرط سا بسن رج کا نا رس باسن موش تم نت ار يا نا تر سا بن 6ر جا جاہفیلخ
 ےن ءازحلاوہا نار مکے ک تام رش نس و ھر چر
 - ےک زا واوا عیب لک تفالط را کس تاچ این ارضی بوی شات پاک

 یک ول سما قیر راس ےلاو ےن سم ماشد نامکرت اھت ایک قرب ماش ےب ںی اتات و: ماس ےک ںوزیرگٹا
 ماش فست ناطلس بج دعب ےک سا ےک ےس رم کج ی ان 'ناکوج بی رقےےک یت مان دفبصت کیا ےک ناروا۔ےت ےک گا ب فرط

 نم شناور راهه سو برام یب تمدم یکن اطاس ےیل ےک ےن رک دصاق ےک ںوزیرمگاےس دفصروا تور ای یک
 لس سرپرست مالک سنا کس ترنم اف ن اداس انچ یکی یکن اےس یل وین ہلا الم اعلم ب جےھت
 _ےج لئاش یم ںورا کت عحع اطا کر پاک ن اطلس یک بکری با ےس چو کم اٹ ااا ای داو انے ہاشداپ

 یو نایمرذ ےک ںیہ قصروا ولت ناک ےس چ رو۸ تالطاعم یہ بج نارود کا :لک شیب یون اکے روا ںوا رغبص
 روات ید ب اوچو کل ول رخص ےن ںولیق اکے روایت ایک میپ ںولیق ناک نا ےن نص لا لیپ ہک یئاج یکن امر کی ا۔ یکم جک
 تس یکی ابل یاستی دپا کیا ہہ گکچ اڑ و ھن سی ایلرکرش لوصص ید کتب ج وار قول ورسفا ےس تہب ےک لی رم

 ت رکی ان ے الع ی اشروا ےک وہ تاور فرط یک ں والم کدر ےس ر ڈ ےک اظ اط
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 نيز تعمم ےک پو رک تقاط هایت بس لو ےہ فرا تعاقب دریز زت ع اھ یف رغ اروایی ڈی کت عا
 ویو لود نان رقم نا ںیم سام ےس اھت کر قب نیر دلا مان کراس کف را تعاون ملا مکرر
 یگدرگت وداطب ےن لمر رک شیت جنس تسمواک بان نا نام یک اطع تسویه نوع اس ماش

 ںیہ ےک کورکی کا يج قاری تر ناکام اچ افسانه کس سا ےک تداضب ساروا یم

 ریس نار کک ہا: ےک بلع یھب ںییدر گل وفد نام انچ ےھت یم بلع پدر گل وفود لو نا :تواغب کف زارا

 ںولید نا ےۓ وہ ےک یل 2 تساوترو گلاس یرارقرتب - یتبساوقرو گدزب تس یراق ے ریس کورکی وافب فالف 04

 نوا تاب ےل ےس ما ن اطلس فرط یر مود یورک تان کت واخب ی اروااوم تاور فرط کن ےیل ےک ےنرککم خٹت واذب یکل وپورگ

 ۔ایلرکضف رب قشذ کب ےگ ؟ےن ی اچ انچ دیور اش یھچن اسیج سی



 تنطلس یاڑس ا سیم مامور 2 لو صحن... ندرلظیت مرا

 ہک یک اکر اقر کیک ں ورادرسرواوارفا ےک یف رشا تعم دوایی ڈے تع اھ کک را تشب ےک رح ہاظخناطلس....:ہطحنف راک وا
 هس لواینا- ب ب ايم کل بذار تتفورب گو یاب کس رقبا فرا تام فرص ی راہ قدی ناک اھت
 دپ تراک رک تارفایردرگ ات شیپور ایر رگ ApS ل دلا فرا روا یدرگی العا کت وانب

 ۱ ۔ایایتب ناصقن تب یجاروا ےدرکغع ورش ےن رک مت رپ ںویب دات ات

 لا ےن یک ایک رک رم یارب رم یکی وک ای ت دلا لام ےل ےک ےک ان اک واب یک ا ےنرہاک من اطلسرعیو ...:تمع اطا یکی ٹر
 ےک شوک کے ان اعر ےس درک ورش تارک رھا س ےک ٹر ےنرہاخناطلس ذیتوہہن یلایماکعں رط ا بج ۔یئدےد تسکقرکشاےک
 ےس نا یکرھت ایک ےس فرط یکن اطلس جانچ ۔یگام تزاجا یک نوہرضاح ںیم تمدخ یکن اطاس ےن ںئاروا ایوب یار یل رب راک اگل

 اوہ ضاح شیٹ تصدخ یکن اطللسووخ کرب دحب ےک سا۔ےہ اک راد یک اجقالم ےس سا سٹ یش دوا ۔اوہ اور یل ےک ےن رکت اقا

 و تزکبوخ لا اطم نت نا یک یک ں ویت ےک یک اروا ےئی دورفو فو تایطع«هس اچ تای اونا یک کب اب ناطلس

 ۱ سا ےن ناطاسروای دے د لاو ہقالع ےس یٹد لو ےن لب ایل کا لاو قالعاکه لا ےس لاو لانب کیس ارشاد ب ر

 ۔ایدانہ نار اک ےت الع ے ر سودو ب ےب ےک

 لس سرم پوش تا کری لار رک ییا نارد ےک یاد ےس ماش حالا ون رباط نااطاس لم نرم

 ایگ ںسپئادرصمدواایکر تم نار کش اک ورک مال ملارد ےن ناطلس۔ایارک روکش سیامک ساق
 یوا عامب ا ےن لا یتجوم + یاب ترک وب تعامج کیا یکں ودرکل اپ ےک تیغ اراک ک کرا نا

 نا لا نشر ناطامتاپ اقا < سلم نا یا س آر وا کبوش شیئارواایلرکل ئاش سی نفی

 ناطلس۔یکب لط ناما ےیل ےک ںوورگروا ایکراھظا اکی  رادافداہل کسر گتلیاقم اکل وہ ٹن ا ثیغم ںی اور سیم ویل ےک را

 ےگ چ 2 رباط ناطلسو رے راس ار ید نماز ودر لر لوت ع اطاروا یرادافو یک یغم ف رصد ےنرہاظط

 اکک گر دیر ظن بهر شر ان یک کج رب کرا ےنرہانناطلس شیر اد وب ےک سبا ...:یناعم یک یغم
 یک ےنپا ےن ںام یک یف یک: ےس لام یک تیت اق اط کر الف ن اطا سیم زن ایک رمق اتیا یکی ںیہ ڑ غ ںیم ےن ار اوہ نادر فرط
 _ایگو+ہناور فر یکن اسیری وا یف نا تساوترد ےن عناطلس۔ یکتساوخرد یک اوم

 رفا ییا عبر ےک یر اڑ رکو یلرکر رکو یغم رک ٹپ اہورواایگے نس وکت یفم ےس ناجا ناب رم ب :لاییغم

 ۔ایگایدرکل وکٹ یغمدعب ری اچ -ید درک ورا لس

 اینا در فرط کی روی رم نم دلارون ےنرہاطن ناطلس یھب گپ نکیل ایکو تن یب ےتوہرارفرگےک ٹیفم قوم کر .. 2 کر

 دا دیا نی دلار ناسالم کای ریت بج ۔ےرمکت سرد ماظ اک ےت العرواےرکم تا اباد کاکا ورک
 مان ساب چین ادب ید تی هی ربط ناطاس وا ای شاپ ےکرہاظن ناطلس ےس ںاہو یر سنلب ادرک رقم نا رم اکک رکا

 ۱ _ایگومہناور فرط یک عم ییلاورگکےرد

 هل ری لات مگا با نفر یوم نرخ ےس تل 27 ضا کت مولعی کس حت
 زا ارش ےن گز مارو داد یکم کور یش لاپ ےک دالا یز نی لار ھی ان فرا یوم

 بلع رب آف رب رشالا یوم حرط یماروا۔یہر یو لپ یم دوا کو کیش لزو تسکین



 یا اس سم سر رس ہر ای اک است اس ا طاس یار 1 ںی ایشو ۸ لار... ولج نوف ا
 نیم تا وک رشالا یوم قلع اکر شاپ لام ےل دب لار اقای حس فرشالا یوم قلع ےن فسیبر مع ان ارس
 یا یہ ھ ےک تں ای قبر 7 اچ نر ابی ے تشو اد ید دا نا کوک رشالا یوم وراب دت ایک ار صد
 یو روھ وک کتا کیا یکے ساعا اش تسمه تانک قوم

 لودر یم یا کرل سپس لض کی اکر کشف راج تیغ انچ ءیئوہ شئاوخ یکے ن رکک نج ہدابددوکں ور ات تی حال :رارفاکں ول رات ات
 ین ید هل هک لاک کی راج ےن ساون اطلس بم الط ای ۔ییب درب ضف قوا يلرگهرصاخرک رو تاور فرط
 ےک اتتاپ ید فرع ناطا ناک اوم اور م کوک راہب رہ یک فرو ررر جرش ا س قا کرک کر
 کک وکں وج وف یرصم ات فورم ںیم ےنرکور اح اہ ریہلارکشلاکں وبا ات تقو سا چپ ہلا بج رکنی تب اج زرفروااوہ ہناوراےچ رک
 ۔یئوب ےک اک وی راج ات حرط ای نانچ۔ ایلرکض ےن جن وف یکرہ اھ ناطلسہپ سا ےگ گا رو بایساو لامانا کد ات ات

 ت س ہضق ےس ںواب رکنا تقو لابراسیق۔ وہ ناور فرط کہ راست ےس ہزرغ نلاطلسر کوہ راف ےس لام یک ایج رداے رایت
 دقت نیش اس فک اعتلای وہ لادن ھر لک پںاہو اھت یکے راسیقوکی دالا ید ھ۳,
 نامی رازی وک لس نرو کاپ نه کس ناهناچ- لایت
 _ اے ر یر تسر نو لروااوہہتاور فرط کل وقالع ےک یس اپ سیامک کشا کیا ناطلس ےک سا ۱ گاه ےس

 روپ ےک ے ر صاحےےک نورنچ روایت ےت الع گان فوسر او کی لالا یدامت مکے ن ناطاسرکوہ اف ےس ایج رواہ رسی : صقر فوسرا
 فٹ ہو یکے لی ےک ی اوج ںی صفی ش سا ۔اہدرکض ادر فطرت اپ رد اپ وروا۔ایلرک خیر
 1 0 سوت

 پا بک بسنے سنا ہو سا ےن نئاطلس ےت  الع ےن ےک ساروا فوسراا سیکلت اول
 شیوا ریت یکن ورادرس یا ای شیوع ورا ایکی اچ ما: مک کی رک ب تی ا

 ۔ےۓوہ ین تاخیر سیم نج 0

 هد بک برات سین رضا کرہ اھم ناطلس۔ یہ عش او توم کن اخوکالہ شع 9۷۳ ت لاسیا "راکت روا تو کوک
 یوم کج نایمرو ےک ناخ کب ہاشاب یکر اج ات ےک لوقالع یش یک اروا ے اتم اشو اک وہ راجا انب باک اچ کل اردا ےس کچ رخ ناول
 سس ۶نا لیپ ے سون ناو لک لا درک یقه کا اد نیلا ےنوہ دم ےس نالہ راے

 من( لپ تیم )سل اش ہد الم ےک سا۔ ابو امن ی۳ یے ر ماطن ناطاسراد اکن سرو

 سایت | گچ یبا فرط یں ویت اد چاچ ید نلاما ےسا ےنرہ اظ ناطلس ۔ایکب لطن اے رہ امن

 مو یکی ا ن شل سن دن زار اک اروا ھت یم یت ےک ںوڑر گا ںونو نا سٹیار نکس یس ر

 رن هل ئ ان ےپا ےن لنا انچ چ رک ارج کک ہیک وہم واع اطلس اھت اش یک یک اطا تاس تام ےک سانارط ںیم
 دمی نامل ےس تہ وا لو تسال کلیک یو: کج ھتاسےک نکن کی لام ای رک رقشابلا
 جا همش ل هپ اش د پاس اوہ ادر ے ر د ڑ یاہو اھم اتے کک جون نال مد لام تروس

 ڈے رک ا یئانچ ۔ کاور حک یا رفیق نما فیس زی هزغ با ناطاس بم حر <
 دنا اروا یب طن وبا ےس رک ےک ناطاس ےس ںولاو ےس ر ےک ن رار رک علت سس تب یی روا بلوک

 ںایو۔ایگوہ لقادردناےک عل سرما کر پرکن امد امر هر کلا کو سذ روا ۔اوہہناور فرط یکرفص ناطاس



 تنطعلس یب س1 ںیم مارو رصم ا لیس .....نورلخ نیا راج

 ےناج اھکر باس اک وہا وھی کن ا یم ںورٹسجروردعاق اےک ررقمر کش وف نہا ںاہو ۔الاڈرکل کب سےک بس ےکرک وک و گام
 -ایگ ںی یئاو فر یکن شو ناطلسدصب ےک تاماکنا نا ۔ال

 ںیہ یو ر اتے اتے رات مرجان نب لس وتا جے ےس دالدا کپ اب ےک اب متارا ترد اتام وت ینا موتا
 ںیم لصارفا ےک مکس یکی لوق یا ےھت یئاھب ےکالٹٹم میئارباترفروحاندوا۔ےہ ایگایکواب ےس مان ےک رذ 7ںیم میرکن آر ق ںیہن
 لایٹاھکروا تار ےک لاپ سس ےک بلع ہنی کر 7اک موٹا ۔ںیہ ےک ےس تب یم وت شا ۃیفیمراوکیمراروا ںیہ یئاھب ےک یک را
 ںوقالع نا یہر غل یم ےنام ےک یل وا نب دلا حالصروا لئاکک نم اھت ات اجاہکر وخکیکوشداپ ےک نار ۔اھت قلع یھب ان سک کرھ کن اروا سیہ یو
 یہ اک ہا کف تں اہی ۔اھت ترا کت کر ت ںی ںوا اس ےک یساددروااوتایل یاد ےس سا تور ضحقوب لواع ناطلس ےن انچ ۔اھت نا ما
 _ یورک ال ےس یا یک نی دلا الص ناطاسروا دیت نو نانو اگر گاج

 روغکوچ ںیم ےنام ز ےک وکالہ روا ںوی ران تن انچ کاھت اتا اکو اشداب ےک موق تنا کں یہ ےگ رک لپ مہ کا یج .:تسلگروفک
 مچ وای وا اروا اش ےن ناخوکالپ بج ۔اھت ے دال کیا ایاقرادتشر تاکنون ُ زن ایدوروااھت نین نب موٹی مان اکس اء اھت
 دوام و وکلا رب مرا اپ تست لک اولا فسا چت انچ ۔ یک ل وت تع اطا کا یکے نیب
 رقاسو بالش هفت راه ر ےک بع له انچ ۔یگددم یک ا یھب ن نا تیرا ات ےک ںوقالع ور ۔وہرو آدمپ ںوقالع یاش
 لاک راد نور کس سرکار

 راس ناطلس یر لج ت انچ ای آپے اقمرواایکرایتوکں ورکشلے ےس صلوات یافت ات نر یھکر ان اطلس فرط یر سود .:

 : : ایک آیا ںیم ےس الع یس اروا کو تلک کک مو

 ری ےک ےک لورم روا لاک ن یا قی آں چا ورکوہ رراف ےس ےک کہ ےک ی کار طم م اکر الن ن اصاس بج رھا
 ےک وہ ناور کس رکو واز پلے نودا نیر دلا فیر وارو صن ار کک اک ار ڈاک لامپ ےک ایت
 ےن ہاشداب ۔ایگن بہار دوخرداایدانہداشدابوکن کیک سا نس یاری مش رکن کراس مان... اک موت ینا

 تر نر ونارلسمےت یھی اک اروا یئاھب اک ادھتاسحتاس ساک نسبت وک اروا ایک وک واک را ےس نکو تیک
 واں ونجا ےن رک نادل کلی روا یھب اک( ن قی کہ ایل رکریقوکں وگولےس تہب ایک وا تہب کورٹ یر رافو لڑا

 ےس باہ او ل ےت ھا یکدیق یک وفروا تسیأٹلاماچضاےےپب ۔ایدر کوا وک شے روپ روا ے وہ لٹاد سم سکروا۔ایدوکررکٹ اک رط یکی وم جاگ
 ںیم ےس ار یک زم ےک نشروا توجہ ماناک ے الم ےب تہ کی اراق ) اراق” ےک اطلس وتاب ٦ ںہاو بج رکا ونامل اومارل
 کراس رب لا( روت تسجت یکی راپ فرب روا کوردی دش یم ںی روا چ لاو نایمرر ےک کتب روا بح لک اروا اتڑپ

 -ایکر اہ کوره دارت بیس او لا وان اروا ایک ل اپتا

 نل ےس 2 ےھت لرب ناغ کی کت یاکش ےسرہاظخ نئاطلس ےن ںولاو ےب رےک ںاہو فرط یکرسود یک یں ولیت شہ داف

 ےس لوز کا ےک اکر کہ وج کیولررردا+ ںیہ ےیل نج بابساو لام دوجوم اپ ےک نلاوو ٠.یہ ےترکک تروا یا ےک تہہ ا ےک
 ارت امامزاده. مک کس رک ول ویلا فسا ن اطلس چ انچ ۔ںیہ تاج ےل رک ول لا نفی بس« تی
 ایگای لام یرقوکن اگ کالج ۳ 3 ںیہاروااوہرو الع ںولیت ودب ناخ

 راز ویکی اشوپ کس لو نسل لابی - ای 1 اور ر ات ن اطلس کوم راف ےس تال اھم نا :یرفرگ یر وفگماشواب شا
 روا ایل ادا یکی رف ںی ے ہی ےک لا ےن ں ورا اعر یت یک اپ ےس اوا ا نیک رک ا لوتالعروارہشےک سا ےس یارو ادرک



 تطاس یاسا ںیم اشور صم ۵۰ لقارصح. مر... نور رات

 ا ورم ناف یق سیم بلع نارد ےک ےل ےک لالہ روانا مات زاطلس ن ن یھ روا تاودد امام تہ

 عن 2 نانو ست سان پاس نکته اش یک 22 ںاروارتسا رس ںیم ںی دیق نا لب
 رب یز می ےک ےن رک ںوعلآ اوا اس 7م یر ا ناطلس هجری در رول راد نام راک
 بسه ر۱۵٣ اوت هتل مواد تنی وا نا زر سیم نا ۔ےھت هد

 کیرش راک یا دوای ست تم یک ۶ مرباط ن اطلس رشا رس لک اونو ی :توہ موش روارب ۳۹ رشا

 یکی اروا ؛یکد یت توکس ا یکت ب ۶ تہ یک ا ےس عنئاطلس۔اھت تاج سیب سم مم ےرااپ ےک سا یوکفک کب ا ےس دعب ےک ےنوہ اہ +

 ںی ےہ یم ںودنب ےنپا یت اروا کرم وامشداباکن زا لی ھ۹۰ ایک ئافرپ ےردہ ےک داوا اے وہ تفکرات قیاس

 ۱ ۔ںیہ ےترکددن ںیم ےتاج یگ
 E وراپ دوای زا ۳ ورم نے ں را ون ای آں یاد کوہ را ےس گنج یی نار طر امن ناطلس بج... :فوریظی کرہ زالا اج

 تب ےک ںی اف توکی میز ناو لا ار رز غیا اي ورق روز مچ ےس ہراپ ہد ںاہدروا
 ی یوو یل پک ےس بس سیر سا

 سل سا تک 9 ران اطاس اچ یک e ے0 و

 اتد مکے اب ےس ےس رس کم الا ام

 ۱ ناب کد :باوتج کل ول نا نایاب ید کلم لدحرم ٰیٰئاطلس ےن فیقش یا ال خال اوراق ناطلس نو یا 4 ۱

 نرد نافل ےن یو ک۲ 1ک اب درد جان و روا الاڈدنوروکک روناریم ےک ںاہد ےیس ےگ تسدرب زر اکو روا اپ

 ۔ےاج رک راے ا اچ ناطلس ے یی کی کلیپ تساوخرد

 یر اکارش یز رد ےیل ےک ےن رہ اظ ناملم تک دئارش یک

 رسید جک ا ایر یاد را

 ساک[ روا ام هد کفر. وا نیت درج نام ن ۳

 ۔ےاہ ایکاداہب نوخاک ناں رک ای جل ہاوکں وناملس نج ہ٣

da r 

 ےہ یاب 1 ایکن لپ ر ےس انے یتش لاا یک ںی ےک کمر وا مہ کاج: یک وہ ےیل ےک لاس یہا :مرضاحم اک یبقش

 سیاه ای ےک ےرصاح کس فیقخ سس لابی دن نی ن ہر 130والا کدام انچ اوم ناور ےک خدا ارمان ارات اطلس
 0۳0 سی وا

 روادصاق ےک سا۔ےہاک اتر نار وکی ےک سا یک اروا ےہ اکرم نار زر ناک افاب ہک  ا)طاوکن اطلس ںوٰو ینا کا اف

 رشرااووآدھپ' انا کاج حرا لرکر فر ک یا ےنرہ ظن اطلس نایل۔ ےوہ ضاح ےیل ےک م تمر کر بان ن اطلس رف )ی

 درک کری دوی ون ےرہاظ ناطلس۔ ےگ ومرور پ نی ہانپ یم یف افاب بارک گءلمچت دری زاملاروا یگان

 نا وک وقلع عا س ےک ساروا ںوریش ےک ماش ےس لوہنا یم ح هل بجا تو تا ذس سوزی رگ کی...



 تنطا سا نم ماشورصم ۱ ۵۱ ۔ لال خفا .....نورظخ نار ات

 مچ 1 رس : 3 ست صدر هر e لا یہ یک

 اھت اوج ےک تن ییا ی ان یر قاری روک قر امت یٹوھ یب یر شی اات کن نکس پکن او سورنا تقو نا

 ۔اھت کرے الملا ان نامق نہاد اکر ھی رھپ نکی اھت کوہ قر گن ارودےک گن یک۔ایسدوج

 ےن ناطلع گا فیقشل یارک رص رک روا اوہ نادر فرط کت یٹتشوراہوورہ الن ناطاس رکو یراق ےس فای. ن کتش

 -ایلرک روک یقش وا ید ےددانپ وکف یش لا
۲ 

 ورد راک سیارط حرط یکراکنھج ڑاھچب ےن ںورگشانا۔ ئ ہناورر کشا یم ںوقالع ےک درگورا ےک یار ط ےن ناطلسرعب ےک سا

 - درب رب دداجیپروع لاک وقالعروا ںویتس یکن ارواپ درک افصاکں و نیب شین تر

 اکی ردافدروا تعاطا یکن اطساروفوت یھ لاح تروصیب ےن ناجی ک وہ رطب ج فرط یر ود اپ : تععاطا یکن ا کے ک وسط

 ید وآله یقدارفا نادا دای ز ےس وہ توج اپ ےک کاروی اظ اک یہ ےن اک یل ےک ر اعاد یک راہ لقا

 یارک لا ب7 تامروا شست لیلا روا مارو اک رب ہیکا اطا راس رگ نم را لم ےک طنا

 یکںیوکرترواروصنم نارماک تام ںیم لج یا ایک یک نا بم ےک نارعش ےن سم دیک اورر کشا یم یاب یکن و دق نب دلا فیس ےن

 ۱ سیر ںولگ نوت رج اش یک تاج
 ۔ےاج یکن ایج رپ رول نچ رات کیک اتا کے ات وہ مولعم پام لیپ ےر کد ےک ےلیج رپ یبکاط

 اک ت وکن ید لپ ےس ںوناملسماھترنمیٹن دن نا کریک انا تو یا ایک یکتا ےن رہا ن اطا بحب : یک ا نا

 در شیر اھت اتا اہک کارش یا ےہ وم ےس رکی یف فرط یک روا یر ےن' سٹ را ارکان رشد
 ےن ںوج وف رکنا بج رھپ نکی لر شن نا یوم غدرش ت اح فیکں ونارلسم بج نیل ایک 7ںیم یت ےک تم

 شب دیش ےن لولا ن دلا الص اطلس رعب ےک سا۔ایگ آس یم ضیق ےک نارمش يک لوقاع اس ماغ ںی تلے

 قا رش سہ ےن ںیہ کری ۔ ںی چ کر کیک یج ادر لل ےس اپ نوے گج نت نوار کرک گچ سارا

 انیباکل ارب وزنی ایبک نا رعب ےک ساری وا۔اھتاارک راہ دوش ا+ےہ یہ لکض ج لیخ( ےس نورلف ن بام الع نت )ے رینج سم

 ۔ےب ناپ ےک ےت الم سا نیم

 ساق و نکا ماش - نوا لو ین ایر کل ارطےنرہاھنناطاس ںونو نج ..:ہلمتر ہیک طا
 ےس ماف ن اطلس کے راپا یوو نچ اھت رک اپ ےک نس نار یک اطا ںوڈ ناروا اپ کاھب فرطیکدنباراد دو عب تا

 ارس با یر ادافدروا تدع اطاوک ولاد یک اوو ےک ایک یار کر اقروا لہ نکرد قوم تسلگوان ان اوم ناور ےل ےک ےن رکا پاتم

 ترش تن ال روا آسرایی فا بج ایدرکت فجر صامع ےنرہ این ناس ئاچ دلا ہن تاپ یک ا ےن یکتا

 ماتو انچ گه ےس نااطام روا یا سیم کج ےک یک یارک کاب ےس ںوہ نا ےک فو درک ورش ڈ اعد رام ںاہو روا ایرج لشو

 بت گامب تس ناپد یخ ها وا

 وک وراددتشر ےک سار وا لب دنکر وا یدوکن ار چی یک اطتدوجوم سیم سٹارطےنرہ اظ ناغطلس عالطا یں تاب مات نا اکی طر ار

 لا یے مار می ادم کو تیز لام ےن ناطلسدحب ےک سا ۔ایگای اویس یس اپ ےک مو نار کک شرا ساروا یگ ورکر

 ےن ناک ک سا رفب ے وہ ھی یلاھتروصیر ایما دل رشید الکل کیک اطنادحب ےک سارواایمگمایدر کرتا رل مزن

 یار پ اف ےس اہ ےن ی یک اوروکق وران تسداتسا ےک گے پا ےن نافاس کب طط نام ٠



 تطاس یال اں م اشور 4 ل 0 ۔نورلق ى یار ات

 نار تک (0۳۵9/)5) شرقی - کتساوترد کس با j ےک یا
 ویکی داور فریم ما ن اطلس خب ےک ا ےل ا ا ےنرہاھ
 ایا منو

 وا فرم نام ماش سرمای ےک ےس کج ےس لودی را ناف :ضاسےک ںی رام ات
 الا ون نافاس لاہیب ۔ الا ڈا مک کے آف وسراروا۔ وجه هات نادر ماناپ اگ ناسا هل

 ظفلب لم ےس لئ ںاہی )تا ارب فرش یکن اطلس ےن یا رت کا اپ کس وتو شوری فر نبا ےہ ےک والہ کی
 وک وریس ناوکیماےک بلح ےن ناطاس۔ےہاد o ےگ یک( ۳۵۳۱۳ ملج هاو یار لا) کرک ہا مالع ف اضا اک اھت ن روج وم
 یخ ےن ن اطلس اہ رکے یل ےک وج اتر کذ اک ںوششیکن ا یکروتقپر یم سن 7 اج ڑ ای کوک اب نبض ار گوہر ضاح ےن ںوریصاق۔ اہک یل ےک نال

 ےک لےے رر قوا گو ناور فرط یک نش وخر وا ںیہ ےک اہم ںی اچ ہو کی دے د ت زا اوک و ادرس او ؟تس نو
 - ے رک ےہ ںوعلق نان تاس

 ےاریخ یڑب)یک

 سوار "ےن ناطلس جانچ ۔ےہ ایپ تافد یھی دیا بان اکں ا کی اطار راک ن اطلس نارود یک ۶ فسخ اکرم

 ےک ےناج می اوہ ہناور فرط یکر عم ےس یک اونا هرکه رکا رمق ں ونک رک رب پودر هدف را الاڈ5اڑ کا

 ۔ےاپ درک اد آی یخ روا ایگ ماہی اطلس ہک انا 17 مقیاس

 001 را هل تماما ےک نایب وارا اپ دفاع کک ایک کک تیل ےک عم تار یکددب ناطلح

 ےن اطلع ےس و: یوق ہک ہک دو سال اما اہ ےک وکو ن السو ت رع ایوان اطلس ےھت ی ارحب ےک ےن وہ یاد یم

 0۳ ایا اج سی لومن پات تار رحم نابعش روا ی نادر فرط کن و سالاد تار گرد لاک ور الو
 ۔ےت فتفاو ےس ےناج ےن ؟ےک اں طل ا یو کوک وہ رخ تہ ارم اروارادر م ےک یا تس کاو

 دعب ےک لا ۔ایرکی جگہ قرب ہصح کیاروا ایک کرب وص' ےن ںوہنا ےس ہناورر کشف طیکں وقالع ےک د رکھا ےس ناطاسرحب لا
 تاک E نر ی

 تک لار 7 رت 0 7 0
 لو ربا لی ان ارم کنون نی لا فیس اکسیر ان نام اکن وہ نان یردملا رفظم انب

 ف اھت ےک ےس تہب دواک انج ریت اس ھل کھ وک لا لا ےنپا ےن نی دلا فیس انچ ۔ هاش ران ن اطار لوب ورش توک
 EE جے ےک رطح ا تب تاک ب رادار رک لوبق ےن ناطلس ات تمرض یکرہ ام ناطلسرکے رد

 2 -0 وتو تری ھو واں ڈیم ےس ا قو ےس م ےک نر لا فیس لو: تافو نا فیس له لر نرم نوبت وب

 شرع ملارد نی لا نبا ےس ود ےک ادعا - تافد یار تسیصو یارانچ یم رکے اون مات اطلس ون وب و
 کنج دلا نا اس روا ارس _تااناروا شتاب چے کولس نستومتاسےک ںونود ناطاس۔ے ورا اردک اطلس

 نارود لگ ویک توا م نو ےس قحا کب ج کک ےس دے رعنا کید کرج لابد تست کیلا ایک رقم ارم

 دایر کک نوبت



 سر لس اور or لو... رب... نور رج

 فریال ا ےن را نا اےس ا ےس خاک ما ےکر اگ ناطلس ںیم ںودسزوا۔ےہا ایگن نا اک رک کد وخر کا ہک ایپ سا
 _ دایدرگررقم نا رھا اک کیے

 ید رک رش ںایراترداایودادااک شی اولی اقا راف ےس تاما م: :جاکل ر یر ہ اظ ناطلس
 زا نر رخداد فر کد شش ا ا سک اتسا ےپاروا یکے رپ تایل نا ناو ںایرورنکیکں یتا

 4 اد لنکا ےوھتاپ پا و ست ی ا ا

 تد ت اا یک ےس وب شاو ںی اضوکں وئاملس مم اتدحب ےک لس ےک ہونا ۔اھتاترکا اج ےن کک ام کوکر رپ ےرنکےنپارکرھپں کیش
 ئ0 --7 ورم نیب دلا س والت سا۔ ایل گے رک وا ےنرکریقاصم ےس ےناو ےنوہہ لادرج رو ! گو جا لپ ےزاو ںروووشروا

 ںوہ لم مرکب ں یہ کا ہا خوُکن ا نوا کل چت یا رس نورد ےل عم ایک رقم ان
 دلو لی ںوہر لا ےروا

 رپ مال کرگاے اد یم ںوذ کز ٦ے اروا مروت م کوم ناور ےس مرنا کا ۳ناطلسےکر کل مک n :یجباورصم

 ۱ نس یماوکر کش وااوہ نادر ےل ےک تراز کں رقما تیب ےس لا درون نشر راج یب کل اس ےۓن یی )سی ھ1۸ ے لاو
 هل ا لوھ لب راف ےس تایید چ فرط رم ام یک
 ایام سیم

 راک لوی را ےن ا ایت اترکاپ د ںیہ ددوا اھت ن ا کش اک درد ناخ سر ڑ تاک یا اکں وی رات ات: : گنج ےس لی راج تروا ںوزیزع

 ا زام ےک دن بے وک انچ ۔ یوتاب ین یو خش < دماغ

 اورد ادا نوای وا اے کاپ لآ

 رفع اد نوی تلم 0 قتل اه بیت رنک فو »بم لات را انا
 روااوہ تاور اکع ےس لاہور اط ن اطا ج ۔ےھآ کھو اپر آر باطن اطلسہ اوہ مولعمےسیوکں وی جات باب قدس نادر داد مغل

 پاو نشر ںیم رخ آے نیم ےک بج ردوا ایگ( علق ےک ںاوورک ` وارکلا نصترطیادا ایدرکیافص اک ورکشفیرات ات دوجوم اپ یس آ
 ا دام لگا وا ایب تنا ےس ٹا کوش اتارے س سپ ےک نن التب ج ےس وہ ےہ ںیم ناب 9

 اشک دوش اک ات انبسوکسا واشد اکی اطرب ہل نب سل سڈنی مع الطا رہا ناطلس یک تپ ...: :واھتااکںوہاشداہ را
 نل ںورایت یک“ تو رپ زروا۔ ںیہ ےن( یک س2 ہیلقصرکوہراوس شش لول رب یاب ہاشراب ہر گا ےس تر وو نوکاردباءاشواب نوش

 کراس طه کود مو نی ںیہ درام ی نا برا لاک ںیہ فور

 ارور لات تصور درگ تفت کد تشافت کو اسروا لددعرس لپ کس ما ناطاس چ ئانچ ۔ںیہ

 واک کیان یم سنو تگ مہ لیخ ایکس یخ انچ ۔ جانور آق شتاب کلی لر اک ےک رایت ناما
 ( ںیہ ےاوےۓ اہ ہدایزے بس یب ات شاردا )ےک ی کن ایی سی لس ےک

 فالف وزیر ناطلس شوم وب هر من وج نانا ےر رقوکن اطاس ےس جو ی رالطا سا. 2 لول ےک ںوررگ

 یگ یل اوراد زخروااومتاور فرط یکب تر مرکےےن سینہ وف یئارگنمز یکن و دیاقر یمادیعس اٹیباکل ا بفرط یک سود ہک ںاوہہشاور ےیل ےک ےنرکداہچ
 - وارکالا ننوکن ابعشا٭لارس یساروااب درک تام اکر صانعدنیپر شے لوقالع ےک درگوراروااھڑب فرط یکس لیارطرکے نکل, خرچ یکتا ور فرط
 ترول e درد حلق نارود ےک ےر صا وہاب رایگراجب کک ند لا ہرصصا یی ۔ایلرکور صا دااھڑب فر یک علم ےک ںوررگ)



 دلتا ی الا ںیم م اشور .or e e نورلغ نار ات

 و و
 بلراوو- دنا لس ناطاس.- کبلطنابا نس لوبنارگ آک رخ آئ وہروبجمرپ ےردودح شش پا فرصت راک کس ےک درام
 وکی رابتسالا بح اص وجومم ںیم یوم ر طے عنئاطلس یج ترک جق ۔ایلر کج ےن ناطاسرب لوہلفروا ییہ فرط یک لو شارژ امت
 روا وسر طو سا کب یل رک ر فرع تا ےک اے ناطاس انچ مرا اک شب نااطلسیرابتسا بحاص_لد خطا کام

 ۔ایدانب نا مکھتاکبترع

 ناطے رکے رز ےک نایاسو زاس شیدا لر ںاہوےک کا وبضم ےس ط ایہ وکورکالا ننصج بر یگ ںوتالعے مسودروا ی

 ہپ لم زوا یگد نما ےن ناطلس: یکب سط نام اروا نم آک نت کم لایک تدابیر رخ اک تارک او نادر فرق

 ۔ایرسب

 یی انک تا ےک ناطلس ےن سب نارمککیےک سٹار یئدرکغ و رشک نج تسدرب زروااوہہتاور فرط یکس ئارطدحب ےک فا ری

 ایک یاو شود وا کرک ےیل ےک کت اس د تا ےک یا ےن ناس زا

 ایا یخ انچ ۔ںیبد ڑوھچک نی ورحلساروا باساو لام ود کی د ناموکہ علل ہار طر شی سا روا اوہ تاور فرط یکے تیلع ںیم رف ےک لاش دار

 ۱ _ایگوہرئاور فرط کن وک رکو وار ب اتپ ےل ناطلس-ءاوہ

 ےک لاس ید ےن ناطلس۔یئرھکیئاح یک ن کے اوت ےک ناال کتاب رواایکہ اورریغفس فرط یکن اطلس ےیل ےک کے نار لک کروم
 روا اوت یابی اچ سما لپ یر لاک ما ایوب سا لر لک لول رک سا

 پت  ےلاو تاج ہدایزےس بسا لات زاروا ۔ ںیہ ست تتار ں وتار ںاتخک 0

 ی٣ ف ایم( ۱)من ےک ںوعل اروا یکم ت 6ں واوان اپ نت ےس ر م ںوما تچ ے ماش اےک ے رف ا: یاسا
 ادراک ا ےس اق اطلس تخت یلارعش لات رادرم کن الت فسا ےک اط ناطاس۔ ت ںوہ رت اروا( ۵) تدم( ٣ )فہ( ۳ )

 ماند یک اراد انہ ے ی رادر مے ا ےہ اظ ن اطلس کد ےرہاظ ناطلس ےن یلارعشے بو یر بیای او اکرم

 7ص سلا ےن ناطلسضانچ۔ے ورکی ان علق یا ف ایم ےل ےک ناطلسو کا در کر مراد ساکن ارب طر شش اوکی شی نیا نب دلا

 لر اعماق رکا رادرسوک ا ےنایج اد

 روز روااھڑول تہک ہو قو لا۔ای آں اپ کس سا ارش رم وت اھت س یوار کالا نشیصناطلس بج شور نک :م ی تم

 نب لا شر اضر نب نیلا مداحنوکںت سوا ؟ شیپ ےس یاب رواایدرکف احس یھبےن ناطلسءیگام یفاعض ےرہامناطلس ےن ںا۔اھت کچ دب

 در قمار طرز یک کار مار ٹن ایمرد ےک یئارعش

 ےک ںوییشاسارذگاکل ا تار گے ںاہد بجرہاظ ناطلسےک رک ان ووارکالا نس ادب ...:ےطب اک اطلس نوشت ما

 وکں ورادرسروایتاپس ےک کش ے ا ںاہورواایلےن ےس ھتاپ ےک اضر نیاوکل اوشاڈ ےن ناطلس یھ جاے لق سارا ایکس هل یاری ع

 ایگ ںی اورم مرچ دوا اک ےہ ایک کذ کالج ۔اوہ ہناور فرط یک ریہلا ےیل ےک ےن رکج ےس ویرات اروم راف ےس م اک ا ایک رقم

 اس ایل ی نا ےس اروا ےس ادرک اوج ےک بان ےکر ہا ناطلس یھشوکں و پناه ذس لول عطا لا ںاہی

 ی احترام ناو مانکن وی سا ےس لول ر وا وار یک ماش م تروا کر ہا العلم اغا راہ اک وعلق یس

 ۱ (ںیہ ادا هدایت بس

 دردم فیل لو راد سبک راب رد پا ےناطبا ےب ےک ناخوکالب ال ارب :تسلگرواورص ام اکں ور ات اتری ریل 1

 7-000 ایلر کور ضاحم ف رصج تی تو ریملروااوہہناوررکے ترک شمار راو رسوو ایک ےک ےس کہ رص اھ اک یار کے در



 تنطلس یہ لمس ںیہ م اش وم ۵۵ لوارصح.... کرج... نور حراج

 یک نارف ےس اید روا رس ماش هتل طلسم »بجا گن رہ اظ نال یوا

 _-اوہروا لقب ںول راجاتر وااھڑب ےک آن ود دکقر یمارخانچ ۔ ےھج سم هل جررطیروف لبنان راس ظفر پری لا اوم تاور فرط

 و تستر ور ازل یدر تر ززا کیں ومب ےس ناروا یک تل نوبت شرت ناو جزا

 نوار کی افص اکں وی مات تر دوط ام روی ۲ے رکراپ تارے ایر وک ں جو و ات اطلس فرود گارا اب وک اروا

 روم یک اوب کوچے ےس راک ےس بای او لام پا ات تاچ درک

 یدک اک لآ کے ناروا یارک ب نامو زام ےس وہ ےڑوھپکوکں وی رات تردواےئ کیر رپ

 لری مس نورمن توس ےس راج تیر اعناردا تعا بعان پا ںاہدرداپ دى کج نادیم ید ناطلس

 روا) کن کیا یک ئاردااوہ سارا تن ابا ذی سج بو یاد ابا بسجمف 2: اکل وب جات رے اخ ۸ ٢ذ رلج

 9 مدل رم یا

 ےک شا ا دم قم انب نخ م کراہلا ناضمرروااو ناور ےس ر ےک ت ن اطلس اے اے اشار... لقب سی

 رہاظ ناطلس ےک ہیچ ےک نا ۔ایلرک روک ص ےک کب دا یم گالی انچ ارت کلن لار روا نو رلقر ماد م

 ےک یاد وار فر یر زود تاپ دا دم حک لر لر اچ یک

 04 ناب هک ںیہ مترادف کمیت نرو رہ اظ ناس دوالع

 رگ را ےگ صا ےن نلاطلس ..یدرکداپ زد وابت سیا راس ےن ںوہمنا۔ اسد جی کس اھڑب فرط یکس تورو تو یک

 ےہ ےس اس واع اتے سا سر گندم ایت نو |

1 1 

 ذس ناطلس لابی ی A hE ایک ےتاالع سیم ےک وایت

 کیلی ے< تا ما انہ ےس مے ک منہ یچ دن ےک ن نا مور« قلمرو کین و گلابی ایم تین لا رواالاڈاڑپ

(PAPÃ OR FATHER)YLوہ ےل یھب یگ روا اعلام لیلی اطلس کوک را ۱-2 2  

 سا اے کاما ر اس هتک تفکر 7

 اھ اک درج یک طا ترس کر تب طب نا نا س شش ایک ع ارگ ساب ر
 ریا اب طر رشک ئاہ ر یک ں وی ذیق ںیش وارانہ ہرارتب یش لاسرپ ہک ات اج ےک سیب ےک سساوکراداو دلا نایکب ےن باطن اطلس رن انچ

 ( ےھت اس ےک یج اساس یابی شرب شا رب دیدوجوم اپ ےس رات گکچ ناک ی ہت بنی )ںرترک

 تاطاعم نا ۔ھتاوہ ای ےل ےک تی زخت اپ ےک ڈی: ( ۸۷۳0۳۵ ) ت لہو تس ادوار وام ها اراک

 تالامتشا)- شم یا ا یاد وہ ےل کں وج فوار کشی ہا ناطاسرو ایپ اد سا ےک اتلس اودا نیر اس

 ۱ ( ی ںیہ تاج کس ےس لم لودنب

 ول تقی اھت ب لابی و ساس ملا این مس مرا ملال شتر وا یکن اسی جم. شف کل وات ات مور

 لی ںورادرسےنپا یم مور ےن ںو رات ات انچ اب تست یک راک جد نرگس گلی مد رپ

 _اگدی اھت 6 کم لو یو ےھت ےترکاپ ا گولی کرار را اھت اھکرب 01-72 تاک نامدار اس ی اےس

 ےن رک رش ں وود ےس و ناری روایت ن اغ ااو ےس ریما روب ےک کاایک کمر ےن سجے ص



 ےن ال کا اج ٠ج کت اے کی ا ا ا اک ات تطاس ی لسا ماش ۵٦ لا صح۔...خشیلج ....نورمام نا راج
 ںیم تموت یکن اردا تس بسر سای تم لا هد گو اقهچ آلت لی انا اورب ےب یہ ںیم ےنامز ےک رہ اھم ناطلسروا
 ریتم یکی اناج

 ۹ لب مگ بم تموم اور بم :تراقاعت فخر جت سےک ناطاس

 کت حس هر یکرہ ام ناطلس بسی نکل یٹوہادیپ شئاوخ یکن رکم ئاق توحید الوا یکن السر چٹ اپ ہدددا یب آر نی مأ یکے آبان
 م تاک مت ور ییلاوکر شے نا لیٹ ےن اردد یما .ییدرکح در ش تب اکو طخ یخخ ےسرہاظ نااطلسرواایک۔لصیفاک ےن اھٹاممك ےن 3 انادرب ہین انچ
 نام لس یم ےس یا ےس رگ ںی قند یراق ناطلس ت فرطیرمد- اید اهر رشت چو
 نقاط سر bk gf rea tre لا اب ست صراط
 نور سو درنگ کت زعم

 تاب پف لس ارم اظ ناسا "05 f یاب پ یک واورم
 ےیل ےک دم یک ا ےن نبا چاچ اد دام پیر ی اعم فلاح مر لام ےک

 کوہ مولعم ےس ا ویب ںاہیود بج ۔ایھگ آل ویئاوود لس تساچ آں او ےس ےک ےن لا کن اطاسمکج کت یادہ وکس روا کل اکںولفم
 بسے جو کت اعالطا ناس ات ایکرایت ےل ےک ےن ؟ںاہی ےسادوا چیک اب یم ےلسلس ا تہانکو طخر یر زہ ےس ناطاس ےن ںوراورسدنچ
 روبات اکیا هک ہر نار کوا

 یر ات ات ےک مور نارود ا ۔اپ ر ےس مار آر لکل اسرواایگالچ سیئادرصم ناطلس ںیم نیم ےک بج ر لاس یہا چن انچ .....: :کنج ےس ںول رات
 ھ 4 ٦ تگ الطای وکن اطلس بج انچ ۔ےت چپ کد تارا
 رای ر کش یا ںی یتا یک قشا قفس نیدلاس ضد _سرک تر م کک ق زرا ےس ایرو روا ایک خر کل والت ور اصر یس روا
 تن ی اماکل ا قو لام اکر سہ یئوہ گنج تسورب او ےس شش دمر قم ےک لول را اٹل بام

 ی نت وند یکی را اتے فر کر سود ۔اوہدنادررکےن ںی وف وخ ناطلسرعب ےک یاد یر نس. لای وب رج

 ںیہ را توم تست ت سورہ وک تفل خوا راج ناکام شش ست یر اتات یکک ناورب داد وارگکن درود کک
 تبب ےک لولفم ےھت ہن صح اک وج وٹ لفیںوڈودود لاعرہبہکنویک۔ ےن ےگ وہ رارف ںوخودو رسأرواانادرب۔ ےگ وج روو ناور ھما ےک
 شٹ ناروا یر فری اندر یب دلا ن کک نب دلا العر حب ےک کیپ ےک وہ اکہ ریو یو راچ روا ناچ ل رخ نیو لس لا ارس
 کے وا تب ےہ

 اگل ےنرکرئاظنا اک ائاورب روا ایم دریل ےس ا یر لجروا ایک ر اکی رایت ےن ر باق ناطاس رکو مردف ےس ںاہیپ گیر اسبق

 لپ لار ناطلس رخ انچاچٹپہض یافم ےک ےرعواناورب ناکلس یل ےس لیپ ںاہی تاقا ایں ارور گی

 زور جا ناطلس - لومو اج کس نایب لر نبا ہاشراب ےک نا ر الطا کت سگ کن واخ مروا ںیہ رانا :ماع روا اس

 کاعم اک ک نج ناریم تقد ین انچ ۔ یکی رب تہب تک یک اناورب وک نا ۔یئد حالطاوکس ا یھب یم ےراب ےک تاکہ طخ یف یک 2 اناورب
 ید یتا تلک. یک تہب سیٹ یک عوف قدر سج ںی دایز تہب سیا یکل وم رات تروا ںولفم یم کچ ناریبم۔اڑپ چت یل ےک ےنرمک
 ےس قل یورک( ورش ترانو آہ وخ ےس یاں مدد اچ رک یکم اع ےک ںویمور ےن ی اروااوم اتم تہ باخ ےس یاد نی
 یب د حا سےک سا یک نور ایگ آل یلاو ںیم ےتالع ناروا ید ناماوکن ا ےن یا اچ کرد کھل ئور ےس تہ ف الغرب



 تن یالس سم مور ا ھه لاح رج... نوری رج

 رمد ناک چ راترکت اف یک بلک هواداران رک لوک نور ساک بو... : یک اک 2 اتاورب

 ٠ ںی کرہ لاطماکل ےک تاورب دایدرکح ورشات رک آ اپ ےکاذبا ےن ںوناویب یک ولغم وا ںی راج ےک اہے اچ ےس رام ںی تچ فرط

 پا )۔ایدرکل وک ناورب یب ںیم تار ےن سیف ایک ےل ےک ےن رک و نادرب وکرادرس لُش کیا رواایل نام ہیناطم کن ا ےنانارک کر

 (ےہ اگ آب وخیب یلاھتدپلاےس تا اعم

 راہب لش ےک ارت اھت باور د توں وہ رات اتے یراسیقروا نیت ناطاس لو نم... :تمافو کم "مچ ماط لاطاس

 کیا) کیلیہ ںارکناکت مولکت قو سا۔ یئاپ تافو ےن یخ رہ ا ناطلس نشر 7 می یاروا۔ےہ ہعقاو اک لے ال شمع اک رر ھت ایک

 ناطلس ےن اء اھترازنزانن (۳۴یفصا دلجروقدل عت اقو یر وہا حارب ) باک 7 زوج کیم قم

 ۱ ایگ آں یئادرصمرکےن وکع وفزوااید رکن ےس یقڑم اوکن اطلسروا یددشوکی عالطا کت وم کرہ اک

 , تصولعی کرہ اطلا نم تکرب سکس انار ای ولوو سازی سیئاو صر کےن حوفرادم زن کیلمہ بج: یر وک کر یس

 ےک اتر اف نیلا سم اطار اراک موکت یوم تافو یھب کی رادن نک یلیہدوخددب ےس ھی امکرریعسلا بلاک اروا یف تیم یک

 لا ملزم کت سوابق شمش انا بجا ن نار لک باورم یک توں ار کوی ایگ ما

 رس ںوراور اخ سات ےک الت تااطاس پا فسا فس یاد حب ہصرع یک بس نر ےس: ار روا یار یک لورادرم

 سا سی ورش عور شوج ںی ںی اک یکں وم مو درکواز ےک م کردا شہدا نام یک را رگیکن ا ۔ایلرکر ار کوک مل نی دلاررپ روا رقشاا

 اھت رکا ددم یکن ایل ےک ےنارکم اکےنپاود یر بنات ہن کولھاودرچ رکارواےھت ےگ وہ عن سساپ ےک
 ٤

 وا وما یا ےک دیس چ انچ یک رب تہب تاب یدک اخ کرب نہ لوم اب ےک اقلام نود نا ےن ا بج نل

 مات تیححلومام پا ےن لئارجغ انچ ۔یئوہ شئاران ےس سا ںام کل ا ےس ہجو یکت مک ھ سا یکدیعس نی ایدرکدیق اس ےک ںورادرس نا یھب

 بس نا ےن ریحس۔اہکالھچ ارب وکدیعس ےن نیمار انچ مای یارب ےس ساوکں وزادرس ےس ہجو یکم ںوکر ینا یکی ا !۔ایدرکپ روک ورادرس

 0 ۔ایاھٹا فلع اکے ن کیش ںی یاد نس اروا ی قام

 ماک انا یھب ےن ںوہناناےت ھتایکں ا یھکب ا تسدد ےک مٹی شب واےکدیعس کچ نیل. ....:تافوروا یر قر کیک یلاقراذ نگ دملا سش

 نوت ارش یک پچ اھت اروا اراک تسورج نام وا فال کس ار لا شد را

 الات قر اف نیلا سا یم تام یکی جد یق یددعب نوچ ےک یراتف رگ ایل رک روک قر اف نیلا سن سرک ےک

 تسود ےک سا نکا انچ بحانانپاوکی ا ارتد لا سے ریما ےک لاقتاےک یناقراف ر لا. :الا کرنل ورلا فیس

 فیسزیما شیر ۔ایک 7 ناسا کرنوکلودلا فیس بتانا ایدرکل زعم یھیوکل ا هما تاک یکی اف ںا

 شاپ کسر با ناطلسوج ءاھترادرس رام ت باب اککل ا: ین دازج اص یکن ومرکوج ءاھتر ہوش اکی لاس یک کدو لر تم فاز مکن وو ملل

 ۔اھتایکت  نود دلق یب ملا فی مک کم کردا کی وک( اکیا 2-ساچناچ ۔اھت اگلے تراک

 لئ ۔ایگ نب یئدآ نالا شاخ اکن اطاسدلج تہب ہو ۔اھت یر نیل مان اکس ما ؟مالخ کیادحب ےک ریعس ناطلسرعب ہصرحو پہ یم :یلر نیئال

 یکدیعس ناطلس ےس یے ی تاع ار اورس ساب ساب کتک اکن اس درک درش تاناصارپ لورادربروا ءارعا ے

 ۱ و



 طاس یاسا ںیم اشد رسم ۵۸ لارج... رل نورنا

 فنر ورع فت ںی ب ار لو ينب نش روااوم تاور فرط کم اش ٹو ھال ےک یب ازل _ایکودارااکے رگ ت سرد سذ 1 وا البوم
 ےہ کن اطلس ےن لوتود اس نلاطاس نارود کا وہ ناور فرطیکل رکےن رکھ لار ددا اس او مقاوم یک

 بان وا ںوتسود ےرہکی نا ےک ناطے قاتا ے ہیک: ے اہ ایر کر روک ن اں یاو رل سرو ی کیه
 رام شارات ترے اود ےس د کت یا گداش این ان نمد کس کر ی دلا فین اراک

 روا یکم تس درب زب ل رک ںوہنا ےس ےگ رکے روج کرس ملارد ددا اص نوو دلق فرط کر ود :تواخب کل وراورم
 ہاشاا دا بدو روا الم ےس ںیوکول نارہاپ ےس نلشذ کر رب ملا فیس ابا نا ے 7ں یئاو ےس یلانماکروا ایا ب
 ناطلس واتس و« نم یترماپ ےک ہوتا ےک لوچ یا رادرس ںیم انچ ۔ںیہ تاج ان کرافرگوکں وفد قو درک د وریا اے دارا
 ہا ون اوخ یک وتسود شاپ وا ےس اروا ےس مکے فانا اس کس گرگ لا فیس بم[ سا ناسا کلام راي درک اے ےہ
 رکا ایچ وک ا کوا وو کا چیک روش وتو کا ن اطعام پاب تیس اردا ای درک ١رن اےک نا ےنریعس ناطلس۔ےرکن تمام
 رایو رک الغا اک تس بکر هوم درب دیوان را لول و کنار جون نوای اے باو

 ہد نکیل چچی ےیل ےک تیچ تابناک نا ناو را کیا انچ یک وموت ےس واق با یکں ورادر سیٹ اب رضا اکر ا
 یل el تو ےگ ں ا مج تب کل

  Eای 2 اش 9
 اوہ ساس ااک تاب سا ےسا ناپ 3 ریس نا یک یک او یم ںوجوفےس سج یئکےن کول ےس تبسم گرا ماسک
 روا یارک رکو شا ےن ںوکول نایخ انچ ۔اھت سض وقا نار مان شب ںود نا اد چن شر یادو توتا کر مدیا دلا ےس لانچ

 _اھتای گور الیکا ناطلح با کلاس لاک رشا رس اوہ ناور فر طیف ےک ہرہا ےس سیم ناطلس بج رھپ اد رم ۱

 تا نی ےس اد سیم تیمم ےس ١۔کہ ےک ںیہ ششالج کر حس ن اطلس رکے ن جر ورادرسرواءارھا ےک لا و: یلغار ںیم عل
Aیاد ردنا ےک لت ںرط کہن ی رکن اطلس ا ا, اردنا اکر وا ےگ  

eفیس وک ہیروج  

 تے شیٹ نا یب ۶ نر رش ناجا 7 اپ ےک ناطلح ہرابود ےن نوتسود ےک مہا ےک ناطلس ںو یس ۔:یوزجم یکن اطلس
 تصور وا نا یک اغ انچ ۔ےرکد 5 شمس ےک ںورادررواوارما یکرصمیکلایگوہ ور ناطلس با پا تی اے لا تسوو
 یکے ن فرار فسا گود نک ایکن الع اک ےن رکے تاوتےک ںورادرس نل ےتالعے راس ےک اش ےن ناطے ےک ےناچب
 رواراد ہد انچ ۔ےاج کد تم کک رک فرصت کی کت ساوخرد ےن ناطلسرک ۰ گان تار وا لوک جم ۲ آے رز او
 نانو رک اما فلط کت ای لا ید ونروا سین دانپ ےساہدرکا ال فطعاتاب یاس ورا ےس ناطاس ئاچ هر رم
 هاچ کچے ےک تیپ رینگ لپ لوا الخ ےک یک رکا تاسیس تا فا ادا
 یب دلا الع نار ع اٹ ےک ںاپو روا اید نھ کرلے کر کل ورح الس ےس ےقیرط ناپ ےن ںورادرم ناکہ ےن تالعم بج
 منع نادر ن اوج ےک دعیس لقاوہ یامیااہای ےدرکے اوج ےک ریعسلا تکرب ناطلس سهل کف راک اسکی خاکی

 ارت یا گیم ار

 بسا ور هر ار امار لورادرس نادعب ےک ےن رکل وزعمے ھم تموقوکدیعس : تموم نت ملاردپ



 تنطلس یٹالسا ںیم مامشدرصم ا ۵۹ لا صح ...خشادلج .....نوملخ عبارات

 ےک ایکن لوبقوکب صنم سا ےن سا نکی اھت عیب اکب صنم ا با یتو کش کف هاش آن و رييس
 کشا ایگ دانی اشد اب کس ا سروااوہ یا انچ ۔ےاج ایان شاپ وہ ان ئالس ےب ےٹ وھچےک محرم ریحان اطلس کا دوروخم

 ۱ : ےھت اد لے ا ایگاھکرد ہد لاررب بقل اک ا( ی لاک آت توں ارم

 رمی ا چن انچاڑپ انلاج“دوخوکن وو دقر بما ماطنااراس اک موکحےل لا قرن یا رچ شناس ملارد ہاشداپ ین .. :ماظتا اکت سو

 س انس )یر وی صابر اکب عام نشڑوکش شوتا ارگ قوری راس پسوند لق
 ۔ایکر نیم زودک لی حسدزج پس وات کیا, ۳۳۹رفا رج توس آں ر ط یا مروہ لا اتو روما ادب بات ک نا
 ۔ےئچدےرہکےڑب ےڑڈب یم تسوکککن ارواایکہفاضادی زم ل۲شیوریغو ںوریگاچ یکن اےک رک وک وقالع تحتام ےک ہیئااص و لا

 یک ق نی ناف ایت کج اہ رک قرواابد تپ یم ںوقالعزاردرددوکیرہ ان تعامج یلاد ےکر سموم ان اطلس

 ٹی روزانہ ایک ہر طرہ روا اکو مئاق اباد کا ر کھ کیپ سیم کک حب ےک ماکت ام منا در رکن سه« رب تب

 ۱ : ع ے هقسط مار اساکت سر

 رب اروم اجابت موکت مع اھم یا ھت ےس تع امہ '' ن اینک ں وک کن وورلوروصت ا 3 ..:نلوو رلقروصت میم ا

 لمس لک اکسل رو قند را ۲اک باک ر نا الع وذ ددقروصنمیما۔ھت حنا کیا کیہ يترن ل
 روا کد داہب نا گوا ایکو لاش ںیم لومالخودرکواز ےک نام کک نود دلقریمادعب ےک لاقتا ےک نب لا الم اھت الخ ہدرگواز آ بیل

 ۔ هاش رباط ناطاسبسج اھت ارس اس کس کر میرا ن اطلس یمرود ےک تموکع یک طقرفظم+ناطاس ناود دلقر ما ےھت روبش تہ شش یرادافو

 ناطلس ےن نوددلقر ما ہکفک تل اہیی ےس مئاق ت اقلعتناتسود شاخ تیا ایان ریضم یت شاخ اناوکن ود دلقر ما ےنرہاھنن اطلح ذفایگن ب

 “- ۔گتصہ یکتسونپ تاب ےکدیعسلا تک ٹی ےک ادعب ےک ےہ کر ہاظخ

 ںی ےک عی کا ایج ایت یورک ل ورح وک ا وتت ےکوہ ران ےہ ریس ارعا وار اور لو... 7 نوو رلقروصنم

 یاب و وسیع ایر هاب دو ےن نود دمقریما ۰ بهت جج اجاننہہاشداپوکن ود دلقر ما کولوددعب ےک یا ئاچ

 هوای حس تصور سموم بده و( تئالس روا یل نام تاب یک لا ےن ںورادررمد قا ہاچانانرہاشداب کلر جر اظننب أس

 ےب ھت ےک نود لق ربا شش هال لو الا دام چ انچ اڈہ اب ہاشدا دوخ ےہ وہ تام ہبلاطم اکءارماروا ںورادرسوکن وو دق مازوا یل لن

 دانت وی
 ' ےک لس« مهد تراش کناره سا ناو مار آو ماوگےن نور دقر ما یعنی ہاشداب....: تاماظنا

 چنا اکر قم تیبا روا تیبا یکن اواءارما روا ںوزادرس یکرصم رب ںوریپع راس ودالع ےک لا ۔ایدرکف احموکں ولوصحروا ںوسکیک

 یکے 7 اک مجرم ۔ںوہ ینایسرارب کیا تحتام ےک سنن او و یش[ یا کپ و رگک یا ےک ںومالخ

 الف سا یک ا چمچ ۔ایدےد عصا یار وفےن ساری کرم نار مکتب ان اکر ھر واایکاپ دس ریقوکی اص مرفا کیبا نیاز ےیاطع
 ران نب علا نا جہپ ترلازو ہت ۔ایکر وکی اھشرجخ نیلا ملی فااڑباکں و او 0 0

 یراق از نی مو ایکرر قم ز ووا اقا یار لار تستر رک ار جاری نایک لایک

 لامر اھت ر آے کن یاش سیب مے سد یعس بج ۔اھتیلر کافر گت قو اوک ا ےن شان دلا ل ۔ایولب ےس ےنانریقوک

 ۰ 2 -ایدرگدیقورابذدوکل ا ےن سنن ایگایلےنت اس ےک سارکل ڈ ںایییوکی کرہ اش میا نی دلز بج

 روا یم لی ما ایج لشکر ت قد لاری )اہ :اڈداب نو رلقر ما بج هی :تافوروا تواطب کر مس ںیم لر



 ےتنطاس یم الا سیم مامشدرصمس e لورص 2 نور نیر ات

 ی GS یہ ےن واشداپ ےک نوددملقر مان ایا یف اح اکے رک تو نہ
 را ایالت ناشر ا اوایل ا ودیعس ےن نود دق ناطلس یہ مالا یک ا ما بج لنوو دلق ناطلس۔ دم کج و رشؤایزاس
 میت انام نا بج وند دلق ن اطلس الرا یت م بوش رکا این انچ یورک اور فرط یک ہوش س قا یاد اپ نتا

 ےس یپایماکےن یکرعدیا کیلا نی دللار دان ۔ کا تب سک ار کم قا کیو کا ار نا
 ا چ س لے م قدی دتا ۔ ی۲ تاقو یکدعس سیم کر ۲ی رعب ےک او سنا ۔ایلر کل سهراب

 زاو "۶ئ۰۶۹ یکدم ں چ ےک کی یئوہ تافد ریس شن کر نر رول...
 ارت ری رول ےہ ےن یھت ییا گاچا دارم اک کل ایک روش ںی کک ییا روا ےہ وا

 ہں وتسود پا ری ۶7 ۶ ۳ 0 ایکر رقم بدلا شدوتس ب قلاک کارو ارت اب ےک ر یعسربروطےک نارمکتیےک کررکلاروا
 ماشو اور مقر ار اس کت ہک کے ر تیس کیپ ل وضو رای ےس رم گوا ہورہی دانش اب ب یری یا کن اردا یا یک: آۓ
 اھ ایک اےس تنحعی ٹو ےنرہ ان اطاسروا لورادرس ےک

 اچ اید غرس نک ایا رکی ھبورصاحم اکر صر وا ایلرک بیلص واتر سلم ہوالعےک لا ہرصاحم اک کرانا
 نود لق اطا تاپ رکاب ےس نود لترا یک خا سیا کیک کورش تی تاب دما طھر ےس ززاس ل وا
 ور کر ی را ھتاہدرکم فا کیئا ت دات کی يا سیکل ون ذس سا ما اتو سا بچ وک
 نداد هی ےس لاس کئ شیت کیس ک 21 ےن دوس نرخ عفو آف تے اکے ر اھ دلتا ایر
 ۔ یوم ےک کرک ارور دور کیا ناسا تر

 نازک رک فنگ یاب نر شش کت واغب چپ دوحسیدعب ہصروپ نکیل... تان اک تمولع یک کلا
 انچ ۔ںیم اب مم یھبتعالطام اب یک کت واہ فرصت واچ اج اپ ےک ناطلسرواایگالچ رک اوچو کل الات کردیا ن ہلاک الم
 ےک کک ریا ی شاپ یک اطرط دلا ماس ےل ےک ےنرکم کت داذب 7ا ںیم ح17۸۵ ےن نوو دلق ناطلس ےوہ تک دلار
 ریل ی ها ےن ال یئاھپ ےک ییا رواووح رک آگ ای لرکو صا کلا ین من ات ےک ےس تاک
 یت اب آ یب ےس قلی عا یک کک و آب وخ کن ا ےس نود لق ن اطلس ایگ ایم اس نوت نان یا وفا ایر
 یاب نواری دعا ےک تافو یکن ود لق ناطلس نکل ر حر طا ت الاعاہ دو مز نوودلق ناطلس گگبج اھک و تاسےک ےٹٹ ےنپاوکن اک

 2 گا فرط یک طط و تا ۔ےک فرشا

 ےرہاظ یک وک ن یا چ ناچ اه قشر خرس هک نخ نارلع کو ..:لایناور شتر یر شرا رس
 تاعاکک کت ارد حس شیر اپ تس نده دلت اطلس دام در نانو ارام و ته تع امج
 ریسک راس من یه رج اعام محرم کای یک چی وگؤاکت اب سا دت اسھت سروا ۓاجابدرکےن 270
 اتاي ی اعماکت اج سا

 شا قدس یاب عا رد وکر ا ر ال نب لا ماس مال ورکر ازا پا ےنرہاظخ ناطلس بج لصارو ...: توان مم مم لک
 ہو ار رخ روا تو رکت اخه. لار تناطاسبج نگین اھتایک تے ماک اک ناطلس رویا تہب تن
 ۔ےایگاید کند دل اکران کنش لس یا لا دا < دل اوا بج نک
 لاک بقای درک تول اروا پدران EE اروا ادرک عیب ی ادو نان



 ےردطاس یال اں م اشور صم ۷" لقا صح... نرل... نورلف مارات

 ۱ -ںیہ تاعتاو ےک پیک ےک جلا یک ذ ہت ےوشط یدایرکرایفا

 فلع اکی رادافورِ ات ام اے نا رک ےک عفت ےک شو ےن سا قاسم سا... .یرافرک یر نس نیاز
 رشت ور و یر یاری سا عج تی ملا زوم اشوان یاد اچیکف رط یکں وانی ااا ےک م اشوک ب دلا فیس ےک ےن
 نر ست ےک نش

 ے سے مے ناطلس مرفا کیاروااوہ لا اکدیتس یم کرا بج کے تاک نا .:تراق ام لر رسد رفا

 ے زاغ توت ست زخم کود نا تر آے رک وک پوش کیر مدیا یل فرط کردو ۔ یت( راہ کرک سو

 توک یک ب لصر وا نش کلب ھت یاب ںیہ نار کم اش اہ ےس ا ےس ناطاسرکا یکے وہ اگ مازلارپ ناطلاس ےک رکپ طاس اروا کت اتال
 اهواز سر اما دبا نس ناطاسد گن نفس ذرت اقا ید ےس دوا ولے رود
 ۔ےۓاج آزاب ےس لونک7ناددمک

 نوبت لا ست را جن وفے ںوقالع یئاش فل ای آتزاب ےس ںوتکم نا نفس نکیل... تسلی رکشے رخ رس
 لو اچ قوت تام یک اروا م رفا فرط کرو دایک اور فرطیکہزغر کش ںیم قا یک رقنلا رسا رقروا۔ ایلال تا ےنفبا یو
 ۔اید اپ کس نده دل اطلس ںیم سم ےن مر فاو ےک وہ رکا ےس تہب ےک کشا او یوہ تسلقوکر ٹسارق یک ام ےن

 ۔ںیکا عضو مارو مانکن اف ناو هلن

 مش لورم رر ںوج ونا ارتش رس ون ایزی نش ہو تا ےک ںوتنوفودروخ ت سلب ج رخسار .:تساگلر رس
 برش 2 ںی وا کا 9 (لورضاروا ںوراور ےلاو ےئہر شش وزغ ےن کاب ےک تس را ھت ایج ےک ےن س
 فی لب تام یک را دس یک فی اب ید لادد روا یروصن نال رت ن نیلا ملوں ایکس نود لق ن اطلس فرط ی رود بج
 یم ؟بلاط سی کن ود دلق نالا ےس ع فشن تسر پاتم کں وج نر کس قد روا و ناور فرط کن شر ںی ھی
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 اب روی روت نزار نی دلا ملی یت
 شرک اود لق نالا رب رولا زہوالع ےک کا کی اور

 تیک ناک
 رس ےن عا ےک ہد اھت ایکو مناور فرط یک جدت دب ےک ےن ایک ت سکے حروف یکن وو دلت ن اطا 6گ :تاقلعنلے ںول راجا

 رو داایآ ناپ ےک ںوج وف یاں باو ےس لاہور اینا لپ کس نم کروم لوس لپ رس اب اید سو لادن دیدی

 یو واتر کتاب نا ل نیلے ساک م اشوک اروا یورک ورش تمباکو یخ ےس انا داھشد اپ ےک لول را

 ناطلح رکوہ فناو ےس لامتروص سا ۔۔ایلر کہ حق یھب زار یش تا جاس ےک ناروا ایلرک رک رو سیر کش فرط یکن وہہععےن رسا
 لایلرکورصاحم اکر رشت را ایا گنی ےک ےن رک صاماکر م ن کم رفا نی دلاتے رص ےس نود دلت

 ہجر یارو ےہ الاو ےن کیل مم ماشروا ایگ آں لپ یکر سرک اشو اک ںیہ رات اتکا وم مولع لو... ا و
 نار ےک کروا نورا ےک ارتقا ےک ںاروا ےس ایلب ھتاس ےک ںورکشل غم ےک سا یھیوکر اص نار ککے ک ںوقالع ور ےن سا
 سنو یھ سا تایر تی ےک لے فرط اش خدا ا ےل فست فرار ناعرریب



 دعای الس ںیم مادر صم Yr لواصح ...شہرلج ....نورخ نا جرات

 ۱ ۔ ںیہ یگیوم اور ںیم ینا یکم وم یئاھب ےک سا شیر
 سراب کیش کاپ لاری کری ےن مفا ےہ کت اعالطا یک رطل ا لک -.- :واجتاف الف انبا

 جا اک فی الس اےک رک ت اقاھناےک حر طرب روا قو د ےسڈذباروا کلم فسا اب الف نوش السلام.
 اوہ ۓاو هرس نوبل ےک یر

 روا ںیکرایت سیج وف ےن ناطلس چ انچ ۔ ںی یر پی ھچک تن وو ددق ناطاس سیر یب تروا تاعالطا وب یکن وود لق ناطلس
 لبا نالعارمر تیا رب ہدعاق اب دوا ایدرکی جن اطعا اکی کدہ ع ٹو یکں ا دوا ایکررقمبح ان انپاوک ابا ال یرصم وند فر یکم اشرکےن

 دیگ ورغم لے لد الا دامب رب ادا روم

 اکو ارم » بلع ےک گام راه کرک بلع اچ بلع گاف رک ؟مود....:یزا ارد تسو ی ںیہ رات

 ستاد رمز ید روا ات کراس لا یکداگل کگ آل یم لو رچح وا ںویرعھکگلایدرکغ رورشانالیھچپداضفونتف یب ےتوہ لشاد ںیم بلع ےن ںی دات

 - ئی وہ رارف فرط یکک لم ےنپا ذی مالا یک کزن ےک نوو دللق ناطلسوکن ا بج نم اوت نار کن اکپیمراروا

 قم ےس وردی زم ںی ںوقااع یاس ےک مایشروا عت ےک تابا تا یتا ھجپ ےن ناطلسدحب ےک رارف ےک ںی را. .: تام تاج

 گاو مه لا ناطاس روم نم حس تابان نرا۔ ےک ایا راتو فک یکے لمت ےک یاو زہ کتا ویت ےک ںی لا اک ےب

 ماسه: تب ےک و 0 ۳2 اوہ ٹاور یاو فرط یک ن وہ تکو اف تس تا اعم نایک رم فرط قرود

 لس قوم ۵ تک تان نوت ررارسووروا نی ورا نبی رلا رک, راداود در فرصت اس رس غگ ےچ مار کذو ھچک ا

 گور کر سی .
 لس بلرمنصعق تای ںوہنا ںیہ ےرورو دل رات ات کاٹا الطایب وکںوزیرھن !بج.....:یزاردتسو 1 1

 نایب نا نںارلکے علت ا ںورر کد جیب نت ایران بج قرر کع ورشڑاھچب رٹیھچ ےس فرم نٹ ںوتالک وک ں اونی

 رکے رل نطل نایلج اچ ید ےد تزاجا ےن ناطاس- بتن کس ام اسکناس نوت نا ےن یئابطا ۱

 لس قایق اس ییکں وناکرت ےن لادحتاسوتا ےک نا ۔ےھت یھب اس تک ندا کا اوہ ناور فرط کب سیر

 ۱9 سیم ےج لکم ےک یا ردا برم نر لک

 کت سپاس < یارو ا یب لا یی ےہ ںوہنا ون ںیم ےک سیم بارک ےک دری ےن علق لاا بج. ..:تواهش لک لوئاملسم

 چ ل لو ژاهی بت اجا- ایگوہ لشاد سی عل رکےن رکشلرک بی اخ ناریم ینابطل نایلیر وا. جے یم ںوڑاہپ رازگراڈورواایکراہظا

  e۔ ےک ہر یہ نالے تہہ روا وہ تاکو ونال ےس کیا ۱

 ی اشوک کں و ناروا سیکع ںی ےن ناطاس ذی یوکن وو دق ناطلس بج حر ادطا کت راہیں وارا. 0 7 7 نوو رلق لاطلس

 افقی بمان ها لد رهن س ناطاس 2و« تب وضو رس بس کف سه عایق اک ارے

 گج ھا ےہ اقل روا کت ات لم ےس اطلس يک نود زا ںاہ دون چپ کی یھانءاھدر ن اطلس بج. ا ںوڑیرمنا

 علت یئانر سا تب لب میام ںوڑیرگلف رصمے نوودلقے مم س ے اد ےک ابطل نایب کاکی کی وا کت ساوخرد یکے نرکد

 س E یک یکے نار اکے اکی روا د نکی ب ڈک ار ےک سٹی طیب ےک اروا نار ےک



 تل یالسا تاشو رسم لال ص ......خففرلج .....نورل بانر

 ںیہ نیم ےک 9 ھی ۔ےج یتاب یو ر ن یت لای روا ںوعلت اتاعا کب
IS 

 زا جتا ںیہ شو الهه... اشک <

 ےگ ںیہ ریہ ق ذا رکن االس( شو شک را

 بر لک عن ورا ھ7 2

 ۔ےگ دے وش لوول ور چ ت م تن یب کک 2+
rسی رگ وام تیوب تام یکدست لو یاس وزرا  

 ومل کس کتیا ۵

 ےس ناک اھت اس ےک وزیر نوکرادرس کیا ےس سیم ںورادرس پا ےن نود داق ناطسدعب ےک لا خان. :توانا کک رنوک

 نوبت ںیم بو ادب توبه کس دوم شا یارک را اانا کا اوت فاع

 وز رکا کیر شوتا ےک ترول فر رو یب ناچ بج ناطلسریغ انچ اھت کر نوکوارب ساکن ارواس اھاھکررکل ئاش یھاوںوز رکا ے

 _ ےک لج ساپ ےک رقخس ںیم نبض( جج ای ارکل ون اطلسوج یی )گو لذ ممے کہن ہو انچابدرکل زا ی

 مت ےک ےنرک صا رک اج لاہد ۔ایگوہ نادر فرط یک شد ناطلسر کوہ راف ےہ لا... : کر تسرد نود دلت نافاس

 ٠اب یک نارد ےک رسمی اردا نود دلق ن اطلس تپ ار کے ر تسل ےس یکے رصاح ایلرکہ ر صام ی یکن رکنا رکنا یب

 یہ ال ارش گڈ جردنمراکرخ ین زن

 ۔ سل بذ رتا رش یکی ا۰ یت وہ وج نایمرد ےک تشالارقنس یماروا نوو دل ن اطلس ....:ایک ر
 ال رگ سهراب کس لاو ےس درک فاحش رشات یرما

Eےس توک کی اپ کی دورا کیں وعلا ام نا ارس ا  

E۔ ےک ردن یاس ہدایز ےس وموچ تام سا  

 ۔ےدر/گلا ی اک ل رر ا ے ند دق ناطلص جار رام اش رپ

 ےس رتشا قتسراداوور نو ئی ا یورک او ےک تنس ریما تم واک کی اک روارممش ےن عاطلسروا۔ یر رپ ڈا البد رو ناچ انچ

 ای دانم ب انا لای ایل نشین اروا یک ولس ای اروا یک کب و آب خیکں ا ےن نااطاس۔ایگا الچ اپ ے اطار کک 1

 روا ین کما ےک ندد دلق ناطلس ےند الو کاره تاقو کریس چپ متکی تاسف

 تموم کر هم سر ات کرک ره گر نک یکے دو اد ناطلسرم نجس یک انار شی نا

 گل کم تست کل رگ رصد هک ما ی وب رسد نود هل نا بچ نم هرم شیخ ی

 روارا یس اروا یورک اوہ ےک نا ارب روط لم مولی کک رکگاروا ےہ د کس ا ےک نابت شیئر اقوج راد ےن ر فنی ک نا ےن ناطلس

 ات هست فلان ملات

 ےہ ۔ ےس وم دو آہ لمت ےک رک رایت لگن انا ایآل ایخ اکے ر کت وفا ریون ورا اترحب نوف...:ملمت کل ول رانا

 اوجد الپ بیر تسلط فرخ عفر لنج وف یرات ات. ےس ہعقاو اک ح1



 تطاس یال اں م اشورعم ۷۳ لا... قتل ..نورظن یر

 لاش حر ط یکرسود اوچ رو آتے عام کارو ام اک اغبا۔ یت یک نار کک ی را ایکن ید ای ھتاس دت اس ےک لا ۔.ایلر کہ صاحم اک اروا
 بیل سو ناب تستر کو دارا اکپ ےس تن اپ ےیا اھت ےس سیدالو ا یکن اج ید کم یئاھپ دازاچپ اک ابا نار کت اکں وقالع
 والہ نج برتر وا شنید سالار ارگ طط ےہ ےتآ؟فرط یکم اش ان * ت ر۲ فرط کم اشاد اہک
 ےک ( ےہ یئاھب دازاچپپ ےک اذباروا ےہ ای اکناخ یگودار سود ہک تو رت :ںاہی)
 نوت ماش یاس ناو سا

 سد مو رکاب نو ناف بجا کل سا :گبیونلسوا لر
 سا یکم ےن ںیہ اتات انچ - هم گاف کسر ان تعامل یر درا نسوکن اطاس یم یه رو اتماس تس لو
 وہی ارگ صقا(ںونش ںودد۔یڈدایڑ یے لا ارج نادات کن اروا ےھت یر گردان برایت اس لو راج کج

 نرم بان کس رفاه ا ؟ حج ںیماد یل ) ٹیم ےک رکشل ےن عوو دق نئاطلص..... : بیعت یک زا
 ےک یر اظ تعا قام ےک سا کرو توکو شرار سا نهضت ںیمناب یل )ور سیب ۔ایکر قمع نب یی سی ںوپرعروا راس نیا

 نب دلا رو راپ دد هل ماس بان نہا سج( ےک کشا تم ) بل یاد کوب یک یک ں ونک ہداطعےک ںورادر مک وار
 روا ایا صاف سلام اسرار کار وا ںورادرسےڑپ ےڑپ رند × یا
 ۔اوہا کم ت ےک ںومالخ

 کتب راکرخ آے اکہ دب را۵ نقاد لشکر هاب لس اه س ےس نکی ںی کرام تفرط برد نت
 رات ات ےس وہ ےک ایچ نادا روا یٹوہہ تسنوکءر سیم ےک ںونارلسمخ آ اھت لعرمامز آربص تہ ءیئوہ کچ یکن اس مکہ وخ و٢ ورش
 ںیم باقر ری ےس اک راس یک اعب »لو: تسلیت هک لو تا [ررطلا اوہ نادر ب ع نرظ
 بت رکے ںونارلس وج کش واک ںی رات ات ںیم تا یوم تاکو ںیہ رات تروا یک یر ڈک کیا یاب اپ ےک روکش ا

 لس قم کا سکس یا ےک نو لق اطل کا ےئوہ ےت E او باک یم

 کس 1تباو لس یک گاروخروا باساو لام روا

 جام دب فرط یک ں وعلق ناروا اوہ ہناور ںیم بق اھت لو هو ےک آرواایگ آے ےنپا ناطلسدعب ےک سا :پآا اعن اکو رانا
 ا ر ےگ از ےس از ادد انچ دیدے ےس کچ ےس ںوربقکں ودیہش امان ارواےھچ ےراکےک تارف

 اطا ےک روا ےس د گے سرچ ی اٹ یہ یاس شے ےگ بو ڈرواےڑپ مک تارفۓایدد ےس یو یک یٰلدانروا تب

 فرط کب ییا باد راے ناطاس اوہ ہناور فرش یدادفب رکن ہاکی یکں وادا ی ئانچ ۔ اھتاوہار بھکر یس نود نا دو ییا ابا
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 رم
 -ئگ آل اپ ےک ناطلسرک ته هام رظفسوجرارفا حس تب کس رخ تاب نرود یا. او | یکن اطلس
 -ےہاکوج ۸ ٭زخن ےک ناش قادری ۔ایوہہناور فرط یکم ےس ںاہ رھپ روا یش ی اطلس

 نار ی راج تےک لاش یک آر ص کج یل غرالطا یکت وم یکوکالب نب قوکنم نازک اطلس لو یا :توم یکں ونا کک کراتا
 تل ر یک ں وادا روا تست یک ں ولر اخ اتکا وکی یک ع الط یک وم یک اخ یو ن رھا
 ےپا ےن یا رکے اناج ایکس یم ےرناپ توس لب ناو توماس کس ناب ںی رب ار

 یاروا رر قرون دلا ےس جو کا انچ تا مراکزو توک اپس اےس وہ ےس یاو ےس ر شیرانی دلا کی ذو



 تطاس یب اڑسا ںیم سایشورصم ۷۵ لواری لج ....ورلغنب جرج

 ل ل یل ر صب ۳۳۳ حس شد

 اد توابع لیدر وکی ےک ی ج چاچ ی دانے وای لا نردبان ساک

 کر شر دایک اب هد چای مارا ات دامان پد روا یر کن ولو لامپ کذب یا

 گن جا ۲

 ےس ریما ت اقالم کرک الات هک رپ ےج ےک لسی کشی یا ےن ناطل سرچ ...: یئاہ رروا یراقرکیکر جس
 ھم اورا “رٹ یک اک س انک اردا درک وک اچ یارک قے ا ےن اطلس ڑی اپ ےک ناعم رے وریا ا وف انچ ۔یئوہ

 یوم ام کوکی بکن تک( ن

 ابا رب ے م تراک ایک ےک ےک ھی اپ ی ےک کہ او شمس ناف ی....یا کل
 یکڑوھپ ڑی پاس کک اپ یاج تہب ںش بلح ےس ںوڑکرارواھتای وریت اک ں ولر اتات یکے ںاواک را شل ےک یی ات

 ایاھکی سب وخیکں تکرار واک انس ب ورک کے رکی اینچ ۔یت

 رپ ےس لاو ۔ اھت یک تل دڑاہپ ےک اغلب رر ۔ کد ت ساک کک راک ےس راو ےک ںیہ راج کرک اپ یسں یہی
 : -ای آی یئاورگےن تعین ام روا ناماسدزاس بیخ

 اوج نس ارد لات ت لک بلک اشک فرط کب عوار وا تسرق ید لا کے نوو دلق اطار: کب لع

 ندا ترول ها زیپ باعروااو ۰ یتا ی انچ ےک اہ ایک کا کیک ا ی یکڑ وچ وتوج مرہ اس روا یا

 ےب لو اچ هک ذوب نایلصتم تہ دور وای وری مالسا ست وا یر ار... | کل و راحت

 نیلا سم ا) یف ےک سا حب ےک ین چی عن کارو لر ول اين نا [ نار۶ یب

 انار نی رب روا (۳۰) زا شون لا بت يک ای (۳) شیک روس نا اکن وام شورو ا (۴) کیم اتا

 ےک نا قاس ےا ےن نالسیروا یک کت کپ تم کنار راج یک 1پ داھج لی باک کل ا؛بحاصلا نب دلا تسود

 ایں وس یب اطم ےک بصنمرواے اہ

 1 کلو الس اروا ار کیک اردا کاپ ےک ناطر بف ناقط نب ناد نا کتے ںوقالع لاش مح اچ ۔:مالسااکناروت

 روا ےب اچ انوہہفیلخ کیک وام کا ایک لاطم ےن ںور یک نادوق۔ےھج ےچ اج رکل یس ناطلسر یس ےک تواب ےس کا ۔ کد اطا یک

 اکا ا: اطع یگان ےیل ےک داپ ہد الع ےک یا ےس اہ ایک رقم ب قل ے راھ کپ ایک اط اک تاب یا ےنپا ےن ںوہنا ریا

 هاو ست بس لات داروا) ےن یے روپ تابئاطمےک ناغ انچ ۔ سر کوچ ےس ںورفاکدوجوم پک نام

 ےک نار یک ا ےن نوو دق ناطلس۔۔ایگاپ تافور صحن را نبر رکن اک اج سج لاغر :تافو رو ةا

 لات اف هس اموال واو کر مت ساوکسار ایک نن ار کک 3وک رسا

 ےس ناک اوہ نادر ےیل ےک ےرصصاوحم ےک بقرم نت قم ےک ںوزب ران ود دق ناطلس ںی ھ لاس سٹ ہرا کب تم ن

 بلطانب ےس ناطلس ےن ہل اءایلر کور صاوم اک ب قر من سصتی تپ ےن رکی انچ تعبیر عسل برا تیک ار

 ناطلس رخ انچ ۔ای آہن ہد نانا اترکر اظنااکےن ؟ےک شا انس ےس نون اطلس حب ےک ےضیق ےل _ایدرکےن اوج ےک ناطلس ہعفروا یک

 ۔ایگالچ ںیاورع تن وو رلق

 مرہ اناعا کرک اھل ےک ےک رکو را کک رک اطر نی لام اح کا پا ےن ناطل سرک رسم. 1



 طا یال اں م اشور عم رج... نورظن ارت
O ayذ_یلفلارگ ست  

 ے ر روم راو ےک تاجقالم یکن ا ناطلس انچ یکی رستا پے اطلس رمن وورش روا شامدا دے اا یکبلطوانب

 یکن ا ناطلس نگ وہ بارش الخاروا س ٹا یکن ار نیکی آپ 1ل نج ےس مارتا تزروا یک نہ و آب وخرواایکل ابقتسااکن ارداای آک نہا
 سرت بس نر ارت ناار کوک روم برا کر درک و الج فرط یکے طنطا ورکر قون اروا ایکو م طا فرط
 یو ر ںی رے کے ق یوی دیکر تتن ار اکل رلگاوکراریوو

 یھب یی ےک ےن رم در کن وہسوک ور کش کل طبع ےنپا ےن نود دق ناطلس م اهر .....ورصاخ ایکن وہ مح
 چاچ جرات نو ضبط همتا ےک اروا مراقب یک
 ایلرکض رپ نو وا یی کدے د ناما۔ کتب لع ناما ےس ںاویھت ےک روا یرکورصا

 ام

 ہد اپ ےک یب ناطلسرقنس ےس دعا لار انچ ایگاھکر سم مروی ال اپ ےک ناطور: 7تا یک لوو دلق ناطلس

 ناب ےک آم ات اشنا رک ییج ایی نر کرک" فرشالا' ےیب ےک ارحب لاروا و تافو لنوو ما ناطدسمکس تا

 گیگ

 لب تو سا اھت انچ ہنطنطت ےس ںویمور سرچ او ےن ںوزیر کن اں کک ی هیس کن ای چ :لا ام ہاشداب اک طط
 اچ ظفر اپ نواب اپ ازت ا ناج ے تتد سان انچ* یت اکو
 کب رکا کج اچ روت راس لی اوس یا درک اک ون 7 جول طط ارا نوت شپ رئت یا ولت ۳
 ۔ایدرکل و شد اد پس یاری شباب ےن ںونیدرجغانچ ۔ےئگوہ بام اکس یم نکل

 تپ اس ےس سا روا نوودلق ناطلس ہاشداب ےک رع اتات ےک ام هاش بل کنون : تاقتلعا ںوماسروا ںوشور

 رم لورم لر را ناطلس بجاہا ےھت چر چیک گو ہرخو فل امت ےن وکےر سود کیا ےھت ها تسریع لس لو +
 ےہ درک آل اپ ےک اشداب یادو ناگ کن والم ےس

 ار بلاک ارد یا هاش ردنام اج اک اہک یک ی اروا ۔ ایکو ہ لاقتااکل اخیم اشرپ سنتی لر ...:تسافو گی لا اتم

 خن رب نطنطت وا ر یکم روم ےہ بقتل ےک یر کاتب اوا یک دعب ےک سان انچ ۔اھتر وہ ےس بقلےک یکرکشا ایام پا میام
 دشناروا)ےہ تموکعیکں وکول ینا ( مجرم ) یئوہ یم ط ۸۰۸ تافو یکن ودمخ نیہاہمالع: کتے نام کس نورمن کج )بلک
 ( ںیہ ترکددم ںیہ ےاج یک سجے ںیم ںودن: نپا لات

 ہکنویک۔اھتای آں اپ ےکرہ اظ ناطلس یی ےک ننگا ددح رکےن دو کیا ن ارم اکپ وا وی اے تمور ود ےک مور کر جات نا ار

 ذرت ارت پس ما اطلس انچ ی نیت تنطلسروا تمولقے سار کوہ بلا ارور ین باد تاک ا
 ےک ریعس تموکعی کت طاع روا گل ےنپادوا یک ورش یز ارد تسد ےن واد کک ےک ےک نا ار اچ اچ دا ترش اک ٹومروااھت یار کو ہریو

 اردا ناقراف رسمی ےک یوم یک ا ےن ناطلس اھ لاش سش توککی کرہ اظ ناطلس قلع ید کب رت ےک ناوساےس رخ آ

 ۔ایگ یکن یکم اشو ےہ ونت ےک ناروا کاور سی وش ا کم رفا کی اتمام

 "دا لر واتس و: اب برگر ن کے آے کفار ا ۓوہرناور بسی رنانچ .....:یکر فار فا یر رو اد کلم
 ےرکشلس سا کد اد کک قا جب کت ناب ج رل رص ناله کس لار نام فرط اردا ےس ی



 رطل ی الما س م اشورصم لے لار صح... لج ....نورلف نباتا

 سس
 ou  ےیپ ے

 بلک لر قوا رو نا داد کک یک اف لر وک لو ے رک یر صم: اوہ تاکو کلرک وواو کوچ تاتا

 روال دتسسروا کج تس لات اولا نایک ناڈو ایکو م تاور فرط یکن اڈوس ےت ارے بادرود

 ۔ایگر دو کم م تلاع کیت یا ردا درک یت سیہ ا ےنرہ ان اطلس۔اید یم اپ ےکر باف ناطلس ںی عمل کرت

م کی طرش یب (۱) یھی ھکس یر نچ ھھتاس ےک سا نادیده اک ون ہد :تموکعی کن یکم
 لاس ںی

 (۳)یگوہ تمولحی کرہ ا ناطلس رب ںوقالع امتی ک اپ سم کن اوسا ییہ طرش یر سود( ۲ )کت لاپ کرج اتناطاس لب روا سی خم

 نار ہبہ چ انچ ۔ اگے درکےناوجےکر اظ نالت ووو لاب م اک اروا ںویتتا ےک لا داد ےس ا نار کایہ وکی یی طر یر یت

 ۔ںیکی ریت یے

 یو وضو مقرر ترور لس کو یک روا یک ادا وہ تافد را ار لتر ریو

 ےک نا۔ایکدناورر کفر یک ون یم یتا یک رو نماز وار لا نو دل نا شوی را رب لر
 قوا

 ےک ےک گا اے لاف ای ۶ کک تنو لا اوہ تاور یک“ شا میا نب دلاز کا کن وو دلق ن اطلس رتا

 روال دلایل ۃنلودلازنکم نایشب فیر شی دالع ےک تارقن نار واوڈٹ ور قرار تر نا رع :نابرع

 کد لو ع یل رفم
 ناک یمردا ےہ اھکممان یجب ےن یو دن اما.اھت وم اشیا فر ط داق ںیم قرض وا یئالا یم برخغم کول انچ

 ےگ آہ لق ےن ی اطلس اچ ہے ایہ گدا ء ید تسلی یتا ےن عوف یر عم لک گلی ہچنانچ ۔اھت یئاھب اک ن یکم نوا کے

 -ایکبتاھتاکن ا کت .ندوردُپ

 نوم اچ مال آں یاو سی وف یر مر وا ایکت سرد مانا اکک ساب کس نما... اکن سام تیبب رپ ہلقنز

 ۔اینرکض جر ںوقالعےک لایک لا روا ےلقوروا!وہرو المپ ملقزوراپور

 ' دم ے عنوو دلق ناطلس روا ایج عم (اوہ اتباکپ ےیل ےک ددح ینش[ش)اوہ ات د یکاہد یکن اطلس 24 اک نوم تب اچ ست : وکیوم مت

 ےھت یاروارادرس نو دالع ےک یاران لا ر نار کب انک وتو ےک ا اہک گے در کشا رخالا کلا نج دلازع ےن ناطلس یف انچ ۔یگام

 ناو لو من. یکن اور یھب اکی ئوہ یجب ہیلاروا نام اسوزامس ار گیس ںوہناہوالعےک لا۔ےہ دق اداک ۸ ي

 ےک سنا ےن نااطلس اچ اب پس ےک دن اطلس ناب عنایت ی ناو ارور لک بو

 ۱ ۔اھتق علق ساپ ےک ساوجاجیھیوکوو اد کلم یک کس نیل تار

 لین ےئایردرب ےس اف ےک لول مهر چت ےک ہن دوا ۔اوہ اڑیکک اپ نوس ات جانچ ایگ آ1ت اسےک کف لہ ...:رارفاکن وم ان

لایه تب رپ ںی یاب سا س ٤ےک ےرمزج ےک انچ ےک کرے راک ےک ایر ورک اے ر یہا
 ابد گ

 داد با ہلقد کش ییرصمب وہ کیا ے سا یھب یہا این بابا رک کس لاو نوم ابر نانچ ۔ںی قام

 روک ےک ےس رف یک ریما کی اپا ت ےک داد کلم ےہ ےک آی یاو نکے آں اد صخ یم ۱۸ ۹دب ےیسر چپ ےک یار ین ارولایداترواشداپ

 قول

 هر ںادرواای درک وو دوا ایپ آہ ہرا ود وم تی دعب ےک ےن آں یئاو ےکر کف یی عم ....تموکع یکن وم است

 تاریک ناف انچ ۔ةھب رک رم پماد کمتر کرم ب



 طاس ی راسا ںی م اشورصم 4۸ لاح لج .نوریظن را

 ۲ یا سس ممه ٩ ا ا٠ یل ر رو

 ۳ تے تن تہ

 اب لرد شوی شم مرا یار اوز کل لس ناامید

 وہراوس ںیم ںویتشکود ہت ےس وج رکا تای انصب وخر عب ےک کب تسد روا رگ ص 029 -
 نتيجه لپ  سرا ودو ولادت اب نلا هاو ا اچ ی لون کت سس یکں ویتشکاو ہیلو ےیج یم رر نیک ےک اھ رک

 ۔ے فرا لوس اس کس بس هکر جناچ ےھت روجوم

 ۔یک دنگ ا درلواپ ریو اتر روط لپ میےک ناطلسوکس کر ھئا بد دبی ناله لا

 رو گرا یک س نا ےت دوجوم تابیبد لو اگے سوم ور وات نت ساپ س 1ےک سٹیارطدحب لا رقع غ
 کس اروا ادرک یول یہ ییا ےل ےک ےس وارد بان ساب ےک سا ایکر قم( فقه لودر )دارا نت فر
 )ر رم )ترمز نور ظلم )کن ملی امری ما

 ترطن بج ںی ےنامز ےک تفالخ یک اا نافع ب نا ترحل ےہ تالا ےک شا کز راک... شی دب
 اک ا ےن ںوہناچنانچ ۔اھت ایک فرط یا وک ڈٹ یو زالا فن ب نایفہ ترص ےس لوہا واتس روگ ماشا نایفس لا نب ۃیواعم

 ےگاھب ےس لابی تار گردند گن قدر نت گزاروصکک اب اتم لق یا ںاہ روا یارک رص

 ر کا یک اہ وکں وج و لا اس وا ترضح یو یر وتو یک وک فٹ ۃیواعم ترضم ےن یز لا تن نیس تره

 ےس ہر اہے چ راک 5
 ارت لاسر را يآ اپ ےک نادر م نب کنادبع ( لینرج) قبر طب کیااکں ویمدر ےن از ےک تاور م کک ادب. لن ن رب

 لامع لوم الام سرکہ کدے دت ذاجا ےن کنملادبکیانچ گا تزاجا یک تر ل 7د ےن ترا اد رش یکے
 شش ی ار نیک فرط گلم یورو گرو فالخ یکہرہام رداایل نی باا و لام اکن ا ےس ںونارلسر لپ نگ ےس ر ےتج

 ںوئاراسروا۔ اھت اور کل ٹن ریل وک اہ کے لای کن زوم نب ایداور کل نک ا ےن کل ادب وا ایل چوک ا ےن ںویتشک 13 یکں وناملسم
 رک ع العار اک ما

 ساب نوبل ات تسویه 2 کتک نا نش اہ ے رحب ےک ےل او کلا... .: سشوع_ف
 کاپ این نمک یک اه رو ولرم دعاهای وک مد لانا نا رم اکی ادوار کک اوو ےن الم
 یک مو اب هل دارفا بس نا ات ارم اک اہی لا زن نک و ملات اکیا لار اب ارم

 میش بده ۳۱۳ ترم کت لات اف رابط لول نا ابر .ملورلا لا
 یھب ےپا ےن یارگاچ- خنک "زوم زقتمنبا دلورلا بار" ضد داد اھت يتفاکب

 ۔اھکر نی دلا لالج بلاک را اچ مب کت سوک یک راگ نب جشن کم نر رکا”

aکیا ںیہ لا لیٹ نا ےس بلطم اک ا وت تضمیم مان کلا را ۔ یوم او توم یک یے یم ںوہاشداپ ےک ناچ )  

 ےس ےس ایک ار اشنا یک ےک لی ےس تبسانم یکہشساوک ا ےیل سا )ہر صصاحم اکرہش سا ککے کل وطن تست منکر



 تضطلس یم ادسا ںیم اش ورم 1۹ لا. متر. نورظنیا ورا

 رر یک قل اکں اروا یاب ارت اکل ار طلا دز نہا اوہ فرط یکہ اش لک نگار نوه سه درک
 اوج اچ مک تسکین جنب فرو یدک لوک اهن بقا ات ترلان نیت لولا مس ریت ےک یا ایک
 طبی لب اد توم کل یش اردد ےک ےس صاع یک رھپ اقلیت یم ناز

 رک رکات اکر ط یک تنس نار ن سخن ۔ایگ یاب ناکام تست ںوزڈیلےڑپب ےک ادعب ےک ا ..:تسوک یلاورس
 ایگ ہ ل وعش یم تل افتےس نوا کس یار تا ےک ناماسوزاس مات روااگڈ دم یارو وریانچ ۔اھب

 ایدرکل ورحشوکں ا ےن خان بس تکرار کسب شب پک ی اطا یک ل ا سے راب ےک ناو... عم 11 یلادرس

 E ںویشے رھان ارور یا ےن رک فاےس سا ےس جو یک وداع یر روا یقالخ ادب یک ارش لاا ید مامی کارو

 ایلرک ار وں وہ روا ںولادر کے ک سا ںیم دو مریخ یک کما روا ںوراو رم ےس ڈبے 2ب ےک نا ےن لئاروا۔ یک عالطا لاو اب رز

 بر خرما

 ی ولت تا کریم انا فو وبه _ لا. یراق شیدا تفکر راک کت... اب بلک رخ

 ال اہ ےک کک انشا یاو نش یھ رب ےھت ترا ہد یو دہع اکت رازو ےل ےک ےن رکرود فوخر وا یادا یک ا

 ةا و لر انار کاپ اومده صوت .Lar :ںیتڑلک فلم

 ےن و ڈیل کس نر ی لاس ںیم یب رقت مولی کل یشن ہارب یارو انچ ۔یک نیت مولی کں اہو ےس یئادرسداایگ آں اہد ےس
 یاب روا یار نک اپ شوقلازوااپ درک سا ےنروعالا یارو اابدرکلھچ سا

 اور کج نایمردےک کب تل ار ک لو رواداشداپ ےک ںوزر نان مکے ک لر. کہ اک یگنزروا نار کے ک سن

 گز ۔ایگوہ رپ فقر فرطک فا وز رگبار شر قو او کتک وب رو

 بی شن ری طرشاذس نرگس نایک آگ ےس ےرصامم بج واشداباکں وزیر ۔ایلر کور صا اک ا ےن

 اہ داںاہ و ےگ رداایکا اچ مار رب ےک یئاہ درچخ انچ ۔اگے درہ روکں ورارفرکی گز دوا۔اگےہدرکے نا وج ےک یگز

 و اس رپ لا ی ویا ارج هند ایج ات رورم سیارط شوق ....لکٹاک شو

 انار انس یک اد وا درک قت
 اہ سن ۔ےہ روہش ےس ما: ےک خام تاو ج وہ گج ہرایود تا دی شوی هو رپ ی ۳ وزرا

 “ولا نیب علا حالص' بیا نم فسو نب دلا حالص کنی ادرب ۔ایگیلرکر افر گ ہجر ند سا ید تسویه رک نوا

 یاب سار کچ ایچ سٹیارطوددحب ےک ےنوہاہد۔ایدرکا روک ا ےن یلوئا نی دلا الص سج چھا رریق ککے اذ ےک توک یک

 یک اروا ولا نیر ہلا حالم 9 7 نوا ےن نوو دلت وص اطلس بج روا ۔ یم کا با نیرلا الص تو

 ( ےہ ےناو ۓناجہدایزحےس بس یارو )ایک وکس نا ںیم 1۵۸ ےن نوو دقروص اطلس یار تموکی کو ااوا

 یا کب بسام یک یل ےک لاتی دری انچ ےرکر یل کشت دار کن و روس ناطلس ی : رق ی لاتا

 مداح بس انہ ت الگوی کس یاب سارا ياد تست تاسوعا کس هان اتمام

 رواسردم کیا نسل اه مک اس لاتبا یاری لا نگیرد انچ وہ ناک اب لات ندرت اچ عج

 وب لایق توس کا یک یا نیلا کاک رک یری کت اردا یار ییا ےک وہ نسا



 تن دمای 72 لورم... قفل ...نورظن یر

 رسم روا تا« تار نا لے اط والن ےک سا 2 ای لمس کانتر ۹۸اچ لم یک ار یخ

 ےن شیبکا ہد وا ایلہلایپ اکا ود کیا روا اھٹیشج شی لاتا ند ےک ہعحب ۔ںی یی فقو یم ماشر ورم ںیٹزروا شی دادی - یک حت یاد اج روا
 ۔ںیہ ےناو ےن اج بوت یت قئاروا۔ ےب رام تک اک

 شوم نت اھت اھکر اص بققلاک اروا اھت کچ انہ دہع یٹوانپاوکن ی دلا لع جٹ ےنبا نوو دق ناطلس :تافو ی نلوو رلق نال
 امت در توانا لس عمود اے نود لق اطا تچ ۔ یم تاو کرا

 lê 2 نا ےن رکر ام تول نی نوع ےک سا اپ اک روا در کی واذب ےن ںوزب رکنا ںی اکرم ںود ینا :توانل ی ؟ںوزیرھنا

 ایر اروا ایل تدان ا ےس ںی کای انچ ایت راج ےل ےیل ےک ناطلسودوجار گے وہ ےل وکں ومال یک تروا یورپ درک یک و جات
 اکے ےک ےک ایں ودی کرکے کشف وب فشاری مار نوفذ_نافلسیل_ < لا ناناچ

 نیب ہلا ممد یا روا فیس ن ملا نوا کس یار انب بتانا اوکل ٹن ےنپا رص اطلس ےہ :یراهب یکناطلع
 ۔ایگو+رایپ تقد ےک تار نکی ایگ ر ا اہ ےرب IS 7 وا اھکروکی يش

 هاچ ج رھی ےس لا مک ایج ھت ایکو مرا کتو ےک تار اطلس ےس و٢ ےہ ےس رک :تافو کن وود لق ن اطلس
 کر -۰ نوو ملت ناطاس له 9 .1۸۹ ہ دعب ذروا یک یکراہپ نکااورکغ رش خنالعرداایگ آں او سیم لانا ناطاسےس جو یک راہب سا

 نوار یلاناو ان: تاقو

 اردک کیم کت سوک ھت ےک ل لہ یورو ےہ ےک ناطاسرعب ےک تاو یکن وو دلق نلاطلس :تموک کف رشا لم
 امر لپ سد بتا تک سو ور اکر ف رشا بقل
 دارا ار قو لامپ تسمه و کیچ ۔ایدرکک یر ش ںیم ےرہع لکشم لا یھکوکف یس نب دلا'نز ھجتاس ےک روا
 یر قمر کیا دلاری نو لا پ بصنمےکداتساولیھگم

 نارنانچ ہے تاب ےہہک بان مک بلع را نکو با تسرق ہلا روا ںیم نشد را ہیک نیہا ند لا ماج ...: تاماق ےک
 درگ تک لود نا یگرتالع یاب کم اتهام < یار قسم کس نا ونود

 ,ناطلس یئاط وب یورک ل رعب نورنچ رھپ واالرکر ار ےل ےک نددنچ وکی ئاطنرط نی دلا عاص بان ےنپارل :توم یک اطنرط

 مش ےن لاا راس تس ران دکال چ ج اھت یارک ی کرہ باہساو لام ےک یا ےن اطا رک لس ( (Dictation اے

 ۔ایگا دار

 ں لسا نب OSA ید دانہ ےہ ورو کس زایتو ولسا نب نات مرور ار کرب ےب ےس ہک ےک بک اندک ب ۲ رلاررپ :یوعلسا

 اطلس بارنانچ ايم ےس سا ےن لی ھایکوہ ےس لیلا ا ںیم ےنایز ےک نوو دل ناطاسروا ھے سہ ںورجاتےک ماش

 تک انار نا رعد “اک لا بج ۔اھتای دانہ نا مکان وقت ماوس اس فرا

 ےس نو لق ناطاس ید ئ الطاوک ن ود دفق ن اطلس ےس یا ۔ ںی ییہ کک یار ت ایش یکی ادابو رک متد ا
 ایسی رسک و



 1 ءا لوا صح... لج......نورلغ نبا نر

 ےڑب ےڈب ۔یگوہدنب تبب ناش یک اچ اج مات انا یم ےن زدن داف يا تاچ ات تکامل
 2 را قو وب داشارج باک و کس ںوگواروا کت مدغ کن ا ےن ںوگول

 وک اے اطلس اید یلاڈ سی یقرداایلرکریفرگوکر تس نیہ لا یکے فرشنلا ناطلس رھپ اپر روا یراق کر نس ہلا س

 یہانگےےب یکر نسب: ںیم ےہ ر لاک ل اپ یوا الخےک سا یا طردوا قت کی ٹیم الط اوکل ا ہکویکءاھتایکر یف کواس ےک طناب

 ( ںیہ ےلاو تاج رتب< یہ یئاعت ا گیلا درکاپ روک ا ےن ناطلسروا یہ تباہ ناطلس

 4 اح یکن ود دق ناطلس پاپ ےنپارک اوہ نادر ےل ےک ےرصاحم ےک اک فرشالا ناطلس ںیم در 74ب ....: ےل اکی

 ےک ماش۔اوہناور فرط یک ےس یئزیت تہب روا اکے ہر اقروا ایل ےھت یار شپ اش یک ایت کشی انچ ےک رکی رپ شاخ رک

 ۔ اید تا اک ا یکے روت ہر فتم ن ار لک کروا ںورادرزس

 تم ےس تہب ےک اک انچ ےس درک ورش ےنامسرب رھپ ےس ںوجنجرواالرکورصایم اکی “یہ شی ےن رکا ....ہلیمتروا درصایم اک اکر
 بی ۳۹۵ نه رج )نشیب ری دجدوجوم ساپ ےراوہ لب درک نکتے ںوریتوکن اذقیالف ےیل ےک ےن رکلہاقتماکع لبا بج ۔ےئت دار.

 لوں وم مالسارکس گر گر یم ںوچچرواںورھگروا (میرتم) کس یت حاضو یئوکس یم ےراب ساےس بتکر ید یک رات لا

 ہک فن اہ یک ور شی ڈ اس تقاطع لپ ںیم قدنخ لا ےن یسررہ دوا ۔ایکع ورش ارب ےس یوق دنشدوجومدردراےک علت دیک
 ال وچ ردا هیس درک ورش لع بر نت ذرطرب روایات نزول ناروا ے آں ناپ ےک ںوجرب ےئوہ ےرمکو دشوار ایڈ تاپ را نرخ

 Rk E A رک همی یو ازت ادرک ورش اک لسا
 ایگ ورانا سمی ودر ياد رک اپ یر درصد یو ای امری یک کن ا5ت ےک ر لاب جف

 ہقالعیب ہرابود دعب لاس اے کیے ک ےل ہقالع یہ دکر انکے س ھت اہ ےک نہ دلا حںالص اطلس ںی ہ1۸ یر .AT کا

 رق کی تاچ کاک ایگ درکداب ب ددابتوکا روا اوہ یداییا رخ انچ ۔اید مج اکے یہ درکو ارب رو لاک س ا ےن فرشا ناطلس۔ایک ےب ےن ںونامالم

 ےس ر گے ناطلس۔ایدڑوھچسداب ب دوام حرطیاوکس اروا ےگ وہ فرط ییا ہو نک یوں ویی گاو جوس ام افیح زوا ےل ار یص روم

 ای باد اوت پلو ارادت یار ورکی کوا ےب ناچار داراب

 شل در ما شی اوم سا ناعم نک یک الط یک ارے نیا نار کک ا ےک نقش سی ےت اروکن اطلس ....:رارف اک ایا
 می ایگ اھ دااوہراوس نیل چمچ ۔ےہ اکر ودادااک ےن کل وکن یئال ناطلس کی اڈ تاب یہ سیم لد ےک نیئال ےن ںی تفع ناطیش سض

 : لر آل ارد اج تدریج نج ال ناک ایکب ق تاک ا ےن یاچشار جت دل

 ےن ےہ سٹی ۔ایدےد ےس ادادالا یر نیلا نر بان لا کرلآب ج اطلس و و07

 ۔ایگ آں یئاددرہاقرداایکرر نوک ین رش الا ز سنا ندا لاج ہک یک ا ےن ناطلس خان یک لت

 ےس ےئ اخد یق ےک ےہ ہد اوکو ہر ستر وا ال ںوٹیب ںوٰود ےک موترمرہ اظ ناطلس ےن ناطلسردعب ےک ےن آں ہلادہرہاظ: ا :تافو کس شا اس

 گول لودر گیت
 قشر لا مجرم ۔ایدرک دوکی بر ون ناصر اتش سما سالم ےک سا

 ۰ ید ن ل لام یارو رکا کوکن ار کب ما



 تنطلس یب لمس ںی ایشو صم 7 لاح... متلب... نورظنتل رات

 کن اریمکس وو یا صوفی یم سا اکی کیک رط ار یقاکس این ان ای مکے ئانہاکہت سش یا ےک چپ ےک ناطلح
 (ںی ےل او اه اهدای ےس بسی رت یو و گرد یل اقشاردا )و ورشم

 اشر رے روا رر ل اسے دہ ےک یارواایورکا ب رو شام نیب دلا ماس ےن ناطلس سوی ولری ....: یتا روا للت ور
 درصاح اک کل سا ںیم نیم ےک ید دامج لاس یماروااوہ تاور فرط یکے قم ور باع تبع تسلاور اڑا یش روناوہ ناور فرط
 اکل وکر ایراد آداب رب ودابتوک ۽ وب کر او پن ایلرگ رپ سادعب ےک کچ تصودرب دوا ےرصام لوط ےک ند یی رک

 یر الن رسا رق ن اراک م ان اکب لعارا گل اہ ہنی اکن ابعشروا یاو فرط کب لع ےہ ٰیٹلایماکن اطلس دعب ےک رک
 -اھتایدرکر قمر نامکاک شیر نوک ئی ہلا فیس ب ےک

 سم ناطلس دیاشکاوب کش وک یشال نار کس شو یر ذگر غلادیع ںاہوروا چپ ٦ش ناطلسدعب ےک سا....:را اف کن و
 ین نال ناس ایکداوروکں وراوس ےل ےک یارک کن یئال ےن ناطلس وت اوہ مار ارفیک لا بجوکناطلس۔ ایگوہرارٹ تار یادواذپا۔ےراورک
 ر جس یب دلا ملعں یہ شورو اابد جرات لمب تلاع یک تدیقےسا ےن ناطلس ایگ آں اپ ےک اطلس دال اک هل ےپا ےن برع
 ایا تا تار ایت توپ رو اب درک ارج نمک آم یگ یورو یر تم باک ان لب ی

 رن کی ناعم یکن یش ےن دی بم کس لا نرود ادرس رزق تا سرب کس تخت الاد رک .:لاکرتشلارقتس

 ۱ دیبا

 ور - ایروان لا کلا یکی ا ےن ناطاس ی انچ دیگ لار لا ناب هم کی... :تمافو یر نا
 ایک اب ددعا لامر ےک کا رس فرشلا لین اطلس ےب ےک اتا درک یع اےنپ نا ار مچ نو قوت نا جے سٹ
 اھتاتپل ود ںیم ںوروٹ روا ں وک ےہ ت یانی یا انزوا

 فرشا ناطلح۔یئوہہتافو رہ مو لا 70 ا.د نو ین را شا 3
 وا" یر انار نب دلا کچ کی ا ےن نلاطلسردع بب ےک تافو یکں اس یوتوب کا کاپ ےک نود دلق ن اطلس پاپ ےک اروا
 -اھکر لئاش یی ںی رٹ رس )یجب یاب یھیک ا ےیل ےک یئازفارلصوم یک ای انچ اھت د ںی اظادب نہا نا دبیر رقم

 لس ارم ھدایت اج صو وایانب بان انوار دبرواایگالچ فرط یک عم یئالاب )دیتی ےک ےن رکراکش ناطلسر لپ... :ںسوہیاس نیا
 9 دهدتنچ لیدی اک ینہ کے یر کت یکتا ییعصک کت وت

 را ر کود اید یوکن اطلس ےل دب کس نوری اب شن لا لا وب آل جاورصمف را ناطلس بتجر اوم کوکر ادیب ےس لا
 ( ںیہ ےاو نساجی حبس ین لاعتشا) ںیمد میچ ہہ دوا ےن فا روا رپ ےس تہ ا اطلس ےس کا

 روخر واک ےک آر کے د رد روا گیره کس ےنوہناور فرطیکم اش ےن فرشالان اطلس س و ولری :ڑ ر ںوعلق

 نار ےک لا لاو د ماش یار ر ترکی یوا الا - لود ابد او صراط ک کر
 (۳2۸رف ار لجروعرلا تر نرو تاب) یک دیس" نصف جت لا ) انصار اب ےن اا ار یغساکءاشداب ےک لوڑا

 جاوا بکس اچ 7 نورتل را« و zf) "ین ےل یارب

 قصد اش( کرم بلا برد تانک بت ی ۔ایرک تپ ںوحلآ ن اردا رکا ےن ناطلس انچ
 اھت ای تاب ےک بحان ےک ہاشداب لنت انار کک ےک کوے لت یا وت یت ایک ناو نا بجا واست



 تظاس السا تم اشورصم ےس لاۋا صح ... فرج. ...نور نار اج

 حرم ےییم ےک بج رو 8ل امس یماردااوہ نور فرض یک ' حت طارمی فر یک لو پک ساروا ین ہم

 ا ےن ناطلس۔یکت مقام ےن یکن انہم نار کی اکں وبر ےس سا ںاہو ںار بہہ یا نا نیر اراک ایکس

 - ورک قوا ناپدید جگر ورم روا نش ےھت ےک جالل رت اہ روا ایل ر کر رکو یوم ےک ساروا اروم ود کش ا

 ۔ایکر قید نب ین مرکب لا نہ ہٹ نار کاک ویر ین یکن ار دایک

 روا ایگ درم ہول ےک کیو انچ بم از روال ےک کہو کا د مکا ان ےک کیرلاےس لین 2 ی ن کوش ولت

 لٹر ںی رصروا اہ آر ںوڑ وک رعیت ر ےک ںویھت اس اخ اے دوخرداا د ےک آتا ےک ا ریہ وکر کش اوہ ہناور ںہئاو فرط یکرعصناطاس

 ( ںیہ ےلاو ناچ ودایزےس بس یب یل اھت اروا)۔اہدرکاپ وکی رومن نیت ال یج ےتوہ

 رپ لاهدرکاي و اتم درادرجخ رسا ےس ار قیر هایز تب ب فرشالا ناطلسادریب نارھگ نان... :گاور فر طیریص

 ۔ایگو+ناوررواایکہدادااکےناجدیعسےار کی رد ےن فرشا ٹی 187ی انچ ۔اھت اپ دودزفون ےس فرشا یارب روا۔وہ الاو ےن وہ طلسم

 ے رکل نام اسو اسکا( اقا ردنکساوکس وع نام زو جہان فرشا ناطلس.. :گا ا 11 لورادسروا فرا ناطلس

 الع ج ےس یلاخ جم ںاہی رب ۹٣ے درج )را ری ھجدوج وم ک اپ ےرااہ)( مال کاری )وک ولسا ہا ںی رر تکا ےل

 ارادو وک لا دروا ےھ ڑب ےگ آی تھ دوکل اوج ےن( ےس ایگای کپ ےس (٣2٣یفصدلج )“روح لا قو قرون بال ی ا نیا

 اطا باگ ؟ے هطس عمید لا کد ار ان اطلس وطنم توصیه هات سا بابساو لام

 رب فک اسکی اپ ترک تس روا پل ار نا ید یر برابری رواایگوہ کانضخ

 رب توانا با کس برا روشن نر شتاب ی سپاس سام یا پا

 : یرسود کپ یک یو رواں وتمر پا4 ںلورادر روا ءارما نا ےن 2 ےررروھکوکف رشا ناطلس یر وار ادرس ۳ لا پچ

 اید یاو ںی عل وں ومال کا پا ےن ناطلس ید طا یکے نوہ مکے لام وک رشا نالطاس ےل رذ ےک طخ ےن وع نا بج فرط

 ےک داپ ملف ےس ےھت ہک داد یک

 شش اوہ ناور ےس ےک اشنا آل اخ کالا لاو اقا اه یار ںیم یعس فرشا ناطاس ....:یا اکف رشا ناطلس

 ےک ناکا یھب وا یلوکد وک ا یکے اطلس اعد ےس وہ ےس کر اھ پک یاوکن اطلس ےن ںوہنا۔ ےگ چک یھکود خانچ ہت سیب کا

 ھ۹۳۳٦ ئا ۵ قادر ای نال ادارو در اکر او ےناد دی لیپ ےس بس ۔ےڑود چ روا ےگ کارو د نک ںیہ ںیئاپچیاے دارا

 ریاست سس ار ربات بلاک روا اهدا اکبر کر روا ےگ 7ں یئاو لش لد نا گز گز و رکن اطلس ساک

 ۔ےۓوہناور فرط یکم ےک اشواب دواابلےل ھتاس با رواا لڑ کرا روا تب دلافیسروا یی مت

 ہو انچ ہی عالطا ےہ وس یش راک یکی ی لایک ز فرطیرس»....:ل کادری

 ال امت سیا روا" زا لوس نان امارات نیس ۔ےک سا ایگک نے چت سالن

 دوا اکرم رب بس یک اي ون اه ےس را یٹوخ یٹوخوج ایلڈوھڈوکپ ورمکےک ںوکماق ےن نوا یدج۔اق پر کل

 مال ی ادیب ےگ هل لاو ساپ ےک ںویھتاس ےک سئاروا اختکط تھی د ۓوہ ےھ نب ںیم ںومیمں رب

 سارا نا اس لا هايي گر سنی ای لر یک پاتم یم ےناردیب ۔ےئگ کوہ گزاره د رو

 / سرای

 عاق یار ےک ساروا اب تاھتاوہ اچ سم نان ناذ سنا جم نیر ات اجاکی دی ....: تب یکن ود ددکق له ۱



 9 رج و سا ست اس رطل ی السا ںیم ماند رم f لوا صح... 27 نورظنتا ات
 روا کت غم یک مول رپ ےک ساروا باب وکن ود دق نج مم یئاھب ےک فرشا ےن ںوہنا لہو ءاھتددج وم یھبایگ ایش نیلا ملعں اد چپ سیم
 را سوسن کت او نشر لاک اتا ےن نیدلا ماسح۔امانسودبعاکب مان ےک سا ےن ابتک هرات بقا
 یں ا ںیم قایق یت ماشدا کمان فرع نود ہلق نک ہحش ےک وہ نٹ اقرپ تول ادرسرواءارماہ حر یا الا هد کدام ےن
 ۰ ات لا رانا لوک

 نان ۔ااراھپا رپ اےک فرشاوکاردیہ ےن ںوپنج ایک ور تراک ھاروا ںورادرس نا ےن ںوہنار لا اک وراد لا 3
 نانانچ۔ےت ست یکم شو ورد کدو شش ندا لک لار تارا یک وا یو ییا بج
 2و لود« یک ہافس ےنابتسکی کر سا رقروا نشا ال لورادرصے ڑب ےک شزاسس لا ۔ایگای دالجوکں وشال یکن اردا یکایک یول ں ووو
 یک چپ ول پا ین ادا ونگ آن ام گولی دعب ےک اف ا تس
 تم نان یا زور فر گی وک ات هرات ےس دنا یو نیا بج فر یر مود : :یر فری عطا
 وب انو یک ولسا نب تن اردد یا نک کورٹ شین ن

 ہدایزے بس یھ یلاعت ہللاروا) اھت یلرکر قر گل مج 18ف رشا نئاطلسوکں ا ادرک دوکا کا صا مرفالا کیا ئل ز روا ...:یئاپ 7 مرا
 ۴ ںیہ ےل او سا

 سیار نو اسم لس آں اہ ےک صا: فرصبوا ےل رکا دیپ تاقلعتےک نار ہوا یز ےس ان ےس کا اٹک... :یراقرگا مارا
 رپ داوم کوکی ا لک ےس داب ےک ر صا وا یگ اش ایگ اے تور آلا ہد انچ _ایروروشم اکی راجر گا کں ورادرسرواارما اصن
 سار ویل لاک ےس ماینوکر وکی پا ےل ےک ےن رک ڈک ا ےن یاچنانچ ۔ےئ آل اپ ےک اا تروصیکے سد کیا الخ اچ
 لر سیم قت ےن ںوہناءےھ رادرسرواءارماےرصود وج اس یار تک لب وہ ن لفاد سم تل ارو ناکا ورک واں وملف ےک یا ےس
 ید جی ردنکسارواایڑکپوک بش الاراداذاتسا روا یل اکے سرھ ات ےہ ایک نوہ

 بیپ ناله هرات طالع راک کر گر ی نرم. :ور صاف
 ےن ںوہ چاچ ید رانا ےس سا طر نس نلاطاس در ساواک نا اجناطاسک لات هرس وادار
 : یر وہ کرکے راتو ی تصور پر کاپ درصد تاس گیره

 ےس یو نا ی ایش ایہ کوک اپ ےک یئاجشروا ےگ اپ ےک ابتک کک ا اب گاج ہد ےس ییا اوج سیب عش نارود سا ۰ کی مش
 ےک کت ساوخردروا ایکو ہ ساوتب ےرجو یکب حر ےک ناطلس نکنایگلپ ساپ ےک ناطاس ںہاروااک رک نا لا ته ےک

 یورک لوا ی اھش یم تار ٤ئ دہ تاج دوا ےگ ےن فر کے نانہیق ےامالفنانچ؛ ۓاجایدرکرق

 نا ےس ناطلس ےن ںوہناروا گہ رود تارطخےراسےک ناز وک ویھقار ےک سرو اختکب ج الا یک ےک یا :یرنبگج
 و نا یشآر ےک سئاروا افغان ۔ایلاھٹا یگ لع ےن ناطلس ةاوھشا فاع ےس ناطلس ےن لون :یگد نئاماوکب سنا ےن نااطاس ۔ایلر کب لط
 روا لومالخ یو دق امت ن ات اس جت اس ےک سا ۔ییدرک اب یکم ما رکا مانا رپ ںوگول ےنافتکد حب ےک ساروا گہ لئاد یم اس نا
 ےن ۔اھکر ںی لو ڑپ ےک لم زوروارپ ںوتسارےک ناپ س آسیب یکن اروا:ےھت ےۓوہرفرگےس بو کت خادم یک ایشوج ای درکار یکن ورادرس
 _یتابون اب قا دحت یکن اےگ ےن درپ ںوہکچ نا کل

 ےک بسروا یس د لایک تد گولی تار کیا سج ورش کب ےک یوو مک مر... ی ناروا ترارش ںومالغ



 تطاس یاس ا ںیم ایشو صم ۵ لار صح..... 2... نوریغی رج

 ن کچ ۔ ایل ٹولوکں ور گے س ںورادرسروامءارھا۔ درک دوکں وی یق ماقر وا: ۓ وہ دعب ںوناغدیق نم وہ عج ںیم ےتروص یک کشا ےس

 ناروااومرو الع نارکےن کش د۔اوہ ےس ناب رد یاد "وانا اے یی ےک ےل دلج کر لج ےل سایت قاب تت مکہ م

 ہا ےگ ےس چ کولے تہ یک رپ صحرا نسب ارور وارو ےک و ہر شوے ر چو کت سک ا ا۔ کد تسر

 ران يا پت ہ۶ ےک لاکر ارٹجر ھم اروا یاو چ ےس ترک کن اور الا کیا نر لا ےک ےس رام ےس تہہ بدوا ے ویزی دش

 ك ۹ : _ایگاپ تان یدلج

 حر طیا تالماحم روا ۔ت طلسم حر مش کر هرجا کبک ایوب ط وخ“ تول یکن اطلس. یئوہ اثر لو گنومات

 ( ج کے فرط کی نادت ںیم کل را) یادت نیرو ی مي رلع

 سساطاعم نر اب بک عسل ےن روا یئوہادیپ ترفننایمرد ےک یئاجشرواافبتکب ج.....: ترحیم کک نیتکر وا یوزر صاب

 یک ار صان ناطلس ۔ایگن ب راھی ددا ایکو کا یکے )کک نار لکان نس )تبار او” ایوب فر کو یر کبد یک

 لیخ اکے ہاشداب ہیک اراھب رپ ےناھٹورپ تقوکووخروا ےنوہ شضٹئاقرم کل کر گے ہا ےن انتکن ارود یا اتات اج یل ےک توابع

 وکر صان ی رک جی کلاس بس بک اک ےن رک ییہ یی اروا یک کلاں وراد رسرواءارما ےن سا جم انچ ۔اھتدوجوم ںیم لوےک افبتکے یب خوش

 -ایگرایقخا بقلاکل داعروا ایپ تن اوہہناور فرط یکل ےک ہاشدابدوخرواایگا درک اے تم واک

 ادد دہ اک ارل نوک نیا نیلا هر اپ ا کا ید لے لرصان ناطاس ی هاش ...:تاماظنا

 ےب ےک ''نو دلق ن اطلس” رط کت راز ناولد ےس ےس ہ۶ کاوی اروا -ایداب مزوول ات روزا جک ادر حاربت جر مع ن ید قت”

 یز اہب ۔ایکدر قم ادنج ہر یم وک ا اصل فال کج نما اھت دہ ش یو اک کا روایت اٹک ورم نوو دق ناطلسوج ۔اھتایکل فیل ےک عمل اع

 لا چلسی ان فیس ای رسم اکی وا دن ) بس اما

 ےک ا ی رکی ھی یو شوخ ےن بس۔یئد تو یکے رکت الو مخترع ےک سج .... یر افر گی کرادنزام
 نارات یاب ناررکک بم اناکس یار پکی لیول کب انب دل یاران کیا ی دلار تن ار تک ان ےک سٹی ط نب

 ۔یئک آئ یا سلاد تمولعا ہا انب یوا یار لن اا لپ چپ ۔اھت رکا رسوا کالا

 ےک ویرات انداز اپ ےنپاوج اھت یئاطنرطواریرساکن ا ۔ا آل اپ ےک یداعلا ابتکن اطلسرفواکں ویرات ان مم ۱۹۵ر ......رفو اکں ول را ات

 روا ناز اغ ہوا یقاکس ا نیک اوہ دزفوخ یکاطرط ایکن یو اشیا ناخن انچ ۔اھت اتر اکی زارنا ل ںیم تال احم ےک ب ات ربا

 ۲ دات ات ےب یب نایمرد ےک لم

 ےس ار ےک یت ےک رزان ںوہنا چ انچ مکاں وبرج ۲ے ا ےک ر قا ےھت سن نا. جیب را

 اکے کار ار کں وکوےڑب ےڑب ےک یت ےک سادوجوموتاسےک ساروا یاب طوطے سم ارعا سا نذار درک

رقطف ےن ںونا نی او ناریل ےک ےن رکر افکار یئا رکےن وکں وراوس برق ان
 ےک کہ کت ارف ےنایدددواب رکل وہ ریو 

 تسلقرکر کش راج وا رر لعد ٹی ےن ںویت اس لا اروا ار ابا ات اک اے کیر اید ےن رک E ےگ واور فرط ماش

 و 9 ہک ۱ کدے و

 لاتقتتما ےک نا ےن بتا: ےک سیم واردات کلات کن اکو راد لداعلااخبکن اس ....:لایقشسا

 ےزاورد ےک علت مع ےک نور ادرس زور و نوچ الم رر دلا لیں اہو۔ےئوہہناور فرط رصد ورک لیکر تحتم اھ ےک

 ےک یوا اط ےک ںی کک کج یکی یکی یک رکے تسمو یک ل ادات ا ایک دلانے ںاہو پا ت



 تیم سس > ا یا ےک یس آی ا لک کا و ا تاطاس یہ اڈس ا ںیم ماش ورم ے۷ لاح. لج ۔۔نورظ اترا
 الت ےن ا ون ا ےن لاک روا ےگ وہ خپ سی تموکعر وا ےل ؟ے نا یار فا یقاپ ےک موق کن ادعب ےک ےنرمہ ےک دارفا ےس تبب هی
 ےک یگداز آیکل وصالخ نقش یک او ےک ناک کک لحج لا کرم سادحتاسےک ںوکرنہ ےگ ےن کت مرض روا یل رک ل وت السی لول
 ( ںیہ ےناو تاج ہدایزےس بسی یلاعتودن اح زاروا )۔ ےک وم اک ےس یار سرا( ےس ر

 ےہ لوری ری ھتان یان اوا کی ا یک “واول اغبتک اطلس" ارعارواراو رم ےس ب ےس دب ےک ترم وک یز 7 نان کاما
 ےنپا ےئ وہ ےت وہ ےک ںورادرسدواو ارمان اد تس ایس ےس وہ ےک ر وار اکہ ر ناپ نا نلاطلس کے تس ی درا رت بیع اک اطلس اروا تب د
 یکن اطلس روا ای رو ںیم ںی ؟ ےن ںوہنچنانچ ۔ےہ انتھک باب کس نا نوک لر یلدا یگ ۔ےہ اد 2پ ناول ں و الخ
 دایرکت وز لرلاعا

 نارکچ بان ےک نشو روا اوہ ہناور فرط یکم اش سی 1۹ ےب ےک لاو “لواحلا ات ن اطل” فرط یر دد ہیک رفس ےک ناطلس
 دن هل فیس شوم سال یکی اروا یھ چپ ول یم ےراب ےک تالماعم ےس شارواایدرکل وزھموکی رھا کیانی دلار
 نیک ار اک حت

 لوس اردک و بو یر _ نالاس-و رفتن ک اہ ت اق الب یک ا ںاہایگالچ صوفی کس ترا رپ
 لاول وم ااف ےک یا روا ےن رک ورز وک ارادرسدداءارھا مایق ںاہی ۔ایگالچ سید ھم وخروااہد کف رط یک ےت الع ےک سا بوک اروا یک
 ایگوہ رقم کٹی رکیساکں وی ا ات کرسی کی مر الطاوک ا ںاہیب ۔ایپءاجولا ےت الع ےک نی اعام ےہ ےس آے ےک رک اقنارپ ےنرکک
 77 ال بارب تہکوکس ا ےن ناطلسرچخ انچ ۔یگگی رب تہب کناطلس تاب ی ایہ

 ہب مارکہ ہدمش ےک ےن ںوہناذ ایکو ہ کند وکں وکو نار چ انچ ۔ےھت ےہ روب مولعم یھی اردا لورادر تالا ....:یگاور نکیل صیف
 «اچ دلا فیس رخسار نی دلا یش: یب سی نی دلاردب ءنیشال نیلا ما فرط کردی درک سد لپ چاه زا
 تم شام کس ناب گرو روا اطعم یک ین دسر دیوان کلر شبا یاب
 تاور کوم راوسر ےک ےن رک می کت صلی ی ےک کال ےس یاش روتا ےک راو جب ےک ےس کت ہنی کت سوپ تاب ےک نیا
 درک کس اس لو نکی ای آس ایم اپ کس ناتو ید لو اروا ےک فرط کے ےک یقدزالات هل شی -عسو+

 جانچ ۔ایدرکہل مت افت اطاس فس لو این انچ اوہ ناور کے تع ام یک ویت پا اغبتک ن اطا :تسگک اقبتکن اطلس
 ون" بتن اروا لرکت می کس ها < نی فس نما یاب ۔ایگوہ تاور فرط یک شورو ا یئوہ تسکقوک کن اطلس
 ہناور فرط یک صر وا اکر کیشن سیم ےروشم یھب ار ۔اگے رک ین اپ ےئار یاد کی کدر طر ٹیم یکے نان دامشداب وکسار ایک رقم

 ایکو م لاو ںی لترک یں اہوروا ایکو

 لشار سیم علت وک نکس لا از نی دلا فیس بناب تا اد من شو تک... اپ ےک نیہ ملا فیس« بت
 ےک ساوکن یل ےن لوبنا۔ھتن اذا داری ساکن امی آی جاو دہےھت سٹ "حرج رکن شش حساس ید ناباکپورگ کیک لو لر ۔ایلرک
 ۔ےگ ےن رکن العااکت مولی کس ارواایلرکق ات ارپ تصیہ یکن یٗ الرداایار وکی ا ںیم تافاضم ےک یمشیرواابد ماتم ناش نیش

 ےک تمل اچ ایدرکےناووکدھخرھپ نکی یگام ت مولی ک رص اچ انچ ی یکی توک یک ۳ :یرافر یی انک
 یوم لو سم نا اچ نملا فیس جیره کر اوربت فروا کت سی یکن تال ےس ںوراور مروا ارا اکی درک یت د ےل یا رعب اسود

 بان اک شزوکی ر ومن نی یو ے تملک نر زنه نام یخ اک ن ینا لک سای کس ورم. تماما



 تضطلس یہ اسا سیب ماشورصم َے لڈاص۔ م لج 5 نورظنما رج

 فیس رد ذاتساوکر سن ملا فیس بخانوکر نسارقاہدرکاپروکبر یو ںومالخ تب وار تن لانه رقم ار
 رپ( فل درطج )نشا یپ گنی دچ ےک ند جو اپ ےرامج)بجاحوکبحاص یاردابب روداد روزا دیس رت دلا

 ( رضااکں ونابرد یقڑل) بایحا ( ےہ ایگای کپ ےس (۳۸ك صا دلج )“وعدلا عئاقو ی روحل عارب یک ایام العاب یا
 تر قم زوکرتخ قتل کی اردک و کس ار نمک لا پکس ترازو یراق یر رقم

 دز آے یاب یکی اروا ایلرکر اکر اد اتار لس دلا فیسروا بانلا رخسار ق رخ سوی .:یرازفرگرالسروا رار
 یکم روک نوک ر وصیت ی دلا فیسروا ۔ایکررقنوکی اسم لا فیس ماف ہدرک

 یر ادا ارج رم يک ماکل ارايه دن ارم بر... ید اج
 - ید فو سی داد اج روال دز ےک ساروا ےک رخ رانی دار لیٹ ےس لام یا ذ ےنپا نان ےیل ےک رخ لاو ےن وہ لیٹ سارا

 فیسوکن وو ردق رص الار گوا شاہ باردا ےب ےک مر نوو دلت نالن و ر :یگاور کل یک نوو لق یر

 شش لکا سش رواے باک اتما ےس ریپ کا کے فول نہ ر لا بز قف کا ےہاروا۔اھکفرط یک کرکنا اس ےک اد ذاتسارالس نب دلا

 لا جانچ ۔ لوہ اتر ڈ ےس سا شش لایا یپ نا انب نار کوی اسی اگے رکتمولکے 2 طی تم راد لو بنان اک سا

 ےک شوقا ب ی دلا لا وک اہ کں یہ ےتاب رف کووم ابا ینہ ںیم ےک گر ہد ںاہدرین انچ ۔ےہ اید فرط کک رکاک یا ےن یی

 اتاما

 ایا ویک یل رک ار کواس یری ےس ںاوشوک یک راکم ب ڈس اے نال ناعم لاس یار ....:تافو روا یک فر گی کی رسی
 ےک یری ےک اکو الي کاری فرصت ےس کر نیا تبسم ور
 رویت لاس یاس ناطلس چ انچ ۔ےہ اتکرودارا اکے ٹل ادتختاکب انخ آی سیم کی دع الطاوکن ی٘ال ناطلس ےن لورم

 دیگر کنم سا دیق لا ذاکر اوت سایر لر کرافت شرخ ےک اشا

 مارا فلش تباقاضموج رگ اب فلک حب اراک کیا یا لاس یر... :یر قر گی کار ما
 ایان وک طا نیا ار گام م اک ا ۔اکوکں وی راسروا ںورادرس ےیل ےک م اک اروا ید متلب اد ےک ناء ںیم یگ دوکں ورادرسروا
 ۔اھ افتد ےک سسس وچ

 روک ارا ءہاغداپ ےتراچ ےس سین ا۔ےت ےن اج ےک ےن سیڑٹوچ گلم 1ی کریک اکے روما خروم ےک ا 7 آکر

 اضاروا افن ےک تاباکحا یراکرس« ںوراررس اما ےج سج ہیچ تو لوک ور ادیت یراکرسوا هک لوس وا

 ےض ومت ےک تر یاد ےک کج د م ار انچ ۔ےھتت ےترکاوہ سس ل ےک جن وفلاو ےنڑل کج ےج ںیروا ےیل ےک تاجارخا

 ےہ درکر قم ےیل ےک جروفروا تاجارخا ٰیئاضا ذاغنےک تابع یکراکرسپ رویت اتا ےک دوا یی کی بب میر چن انچ ۔ھت ےترکاوہ

 اھت ایکو کٹ اکا کوکی وم روک یر وارا ےک ےئ درک رقم یل ےک :اشواب ےن ودوچ یاب جک

 یک صف دم آی ورشی اترا مکر وا و ولفت امر« 7 زیا کور ےیل ےک صاوخیکں ا ےس رق یوو ماا 7 تیا 11 یو اا

 روا۔اھت ترکاپۃدحب ےک ( ۳٣ )سینہ لاس یل نکے( ںیم ورم )دا ایگ کا ور نے دت ۹۹۹9کل اس یلام تری وا ۔یھت
(Luner) Js (Solae rayوف 2 لا یر یھی سات اھ ار شافو کو ایت قر فاکں لاس( یوسی یار ن )  

 روا ںی یک رش رود یو شروع فرار« شکر ید نیک ما یٗ اپی دبت یک ف رمی ددا ۔ ےک اھا ےس



 تطاس یاسا ںی م اشور 2۸ لاح... خفی لج..... ندرظن رج

 7 رپ ےل او اچو دای ےس بس یی اھت اروا (اوہ توکی شاک یو وما )یگ یک کر اے ناوکت اجارخا یہ اپضاروا یک سج

 گا بیر اب ایک لاطم ےس لر وای ب طلسم توکو وت اھت اخ تاس ےک العاج لہو توک رہ اک ارم لکان پچ رقم
 رٹ ںایوگچ تہب ساس ےک اطلس تکرار یک رب تم تاپ یم ے کل ورادرعرواءارما ۔ یورک اوہ ےک یا روڈ
 اززز ےک رک واالرکر ارگ ہک ما سی ادرک رش رک ییا ےن اچ ان یکی رب تہب وکر اتم تاب ےہ ی درک
 ا ا نوت

 یی ہک. قلع اک یا سک اکر کشا کیا ےک ےن کل ھڑپ یکن ناطلس یم یر. :یا یک اروا متر یک
 ءات لاش یھب ینا ان اکر خص رتا ےک اروا زارت تو! رو یلسپ مج سراسری شیب را اب فر
 ےس سیب اوہ تاور یک“ دال ملا" ته نایب - هاش تر این ار لک بان کس ام روا شرط والم ےک سا
 ۴ ورکا اتم لک باک کاپ تولد نت اقا کن ر

 ر شپ ںاہی دوای ویک اطار مرچ ا یلرک یب یکے اردااوہہن در فر سر روپ ےس کب ر
 ا ا وہ اور فرط یکے لت یہ ان نور حبس لا رک رواوجرو لیلا مت ور
 شٹلاچہرصاخیی ۔ایلرکورصاحماک ی عن شما ےن رکشلر ادعب ےک سا ۔ےھت ےک اج فرط تلقی" ٹیم شا اور
 روا یصم "ںیم ناس علق ہرایگے را وداع ےک اا یورک اےک رک یر موردا رک ےس لے لق ارپ ب ر راج ند
 ےناوج ےک رکشل قر وا یر کت عاطا ےن نوا ناچ E مم
 دا یا فرد کل تاکہ راس ام درک

 E E e e تا ترش ی
 ۔الاڈ کا ڈی ںاپوروااوم ناور فرط یک شہد رم انچ ۔ےاج ےل ھتاس

 بان ےک بلعدعحب ےک لات ایگالچ سچیئاو اہ ےک ےن رک تراک وہ راج کی اطا وک اطلس رھی 0+0 ۱

 یکی روف لفٹ یک کپور گکیاےک ءارمادوجوم برا ها بع اےک رقم رقم لا فیس نر

 را اترے تب

 ہک یئاپ تافو ںاہورواای ا داس yS :تبافو گر الد

 ذلااچ- یکب لط نام اےس اروا ےک چ تل اپ بانان وت اوہ ملعاکت افو یکرال تب جوکنا+ءے دے ر بھت یہ: کول ب
 گی و مم ند باوج ےن ناطلس نکینیک شش راغساخ رہ وک اطلس ےل ےک احم یکن اروا یو نالا ا

 ا م کد انچ اتے وہہ ےپددانپ وکن ادو الا ایدرکل و هرجا نیک ےک یری نرد لا۶ العدا کک رد لا فیر ری

 اپ لپ اگر اب اکے تا ا ےن نا ٹا ورکر رتن اناج سیم نشذ کم یک ا ےن ناطلس یاب
 هارو کام سا ےک دهن ین اں خ الطیب ود رکے اکے رکنا ںی وہ

 ۔ےھت یھب اس ےک سادحقا سک ایکر اپ وکےتارفے ای رد ےیل ےک ےناج ار اے ھت سادال چیک ا رک ےک ع

 بال: ےھت یی اج کردا تہب یم ےت الع ےک نششوود کوچ نکی جخ یک ےک نیئال ناطلس ین نارود یا... روا ازات

 سا ایر



 تعطلس یم لینا ںیم ما درصم ے۹ لار 27 ۔۔نورلق ن بارات

 اک ارداق ےس رکے ںیہ راجا قلمی ےگ ساپ ےک نازاغدوجوم یم جاوے ک اینو رک نوو ور انچ اھت نکلے نان آیو
 تاتو دطخ یل ےک ےن ال وتا چ وک یتا ےن دری فانٹ ایمرد ےک از اغ روا جال بج اب ات یاس کاخ راک نا پا
 ےک نارت ےن یا ۔ایکہداگ ؟ے تیاتکو یخ سا یک اواشاباک ا ناکات ترک رر کے تسکین اف کج اورام

 در یم دادقبوکں ویئاھب ود ےک لا علا زاغ فرط رموو کج ۔الاڈ رک زیرو رکا ترد ورن ےس اا چاچ - لک نوک اش ولطت سم ان

 ج ( ںیہ ےناد نا ہدایزےس بسی یلاعترارو)

 نان رش ےھت هرکه سا کس رو من ہدرکداز آ پا ماکےک تصوکح ےن نال اطلس. :تابجد 1 9 ےک نیگال

 کاج یک تب تاب پوکں ورادرسرواء ارمان اگل ےن وہ طلسم ریہامشداب ہہ آ تہب دایک جرود ایڈ تہ روایات اف ااناکتارایفا

 بردارد سفر ترین انا ایدز رر تفلاقع یکن اوکن اطاس ےن یگدیدنپا اس ںی ےک کای

 شار دات اتکر سک لت یر یکنش اپ یر کن "دلا فیس ےک و مہر جر تے اہک کلا ایدرگر رقم یم ںوقالع ےک زاردرود ےس ےرسود

 ےگ ےک نئ کس لو ستون طی مکس فا پور اک ں وم ااف بج اس ےک ف رشا نسا رق ےل اھت کک کت ییہ کوب

 لا الل سش لا انب هو یو و ی یر ةا

 گیت ی ر یر زط ی رسوو اھت اگ آ یے م ںی راہے تاپ لا ایل ےنرکںایلفچچ یکر چکر وا ۔اھکر ۓاپھچچ سی لووکتاب

 رواایگوہ بل نبض ناو شبا تل لو بهم ھت یئاطیط مان کس ا تن نر مگا ب

 اکو اطلس لود انچ یکتیاکش ےس قو

 ےس یا تو یا ھت ر لیک رخ تار یا اطلس ایا مارک یکے نال تاد کی لا... لاک ن یشال ناطاس
 تاب هرس زود لاک ورا تا ذ- کنار اه گن ماست دی لا

 روا۔ لب لدرچب ارال لارا ی ےس ا نارد یھت ار کپ لے متن ناطر نا

 یبراوککولود نین ھ0 او ارواایکوہ یھڑ ناطلس۔ایکراو اکر اوگروااپ دارکوکس ا اوہاثھکے ےل ےک زنا یک ان ال ناطلع بج

 ۔ایدڈو چیر چپ نکیل ڑب فرط یکن دلا ما یضاق قئر رپ ۔اید رکی ش نادار

 پا دو شب طرق وفا راک اچ کیس لیپ وج اپ یت یوا ا. 2 کروم

 ریق ںیم ون یار وا یکد ےد ناماوکس نا ےن کب لطناماےس یب ےوہ تگ ت2 نا ےن لا-اققنغ (۳۱۵۱۵96) نواب بنا

 ۔ایدرکل وس اراکرخ آر وایلر کل یف اکے ن رک کو کیوالدب ہلمصیفانا ےن ںونوورک م وس مر رھپ نکا ایدرگ

 وکیل بس ۔اھتے لی ںومالفودرکراز آ1 ےک کی از یا ایکل ہی 13۸ سیم ےنیم ےک عر نیئ ال نا 1

 کا کت ایان ہلصیف یب ےن یضاقہکویک۔ اد رخ ےن نیو دلقروصنموکل ا ںاہچاھت ایک وک سیم ہرہ اقوکن یاہو ون ایک یک ولج فرط کے زط

 ل نو لق ےن اج لاحم اکت ضورفوریرخ وفوہدوجوم ( الاد ےس رغ )یتش روا( نچ یاو ےن اہ یکی ) قی واوہ بت اترا( الاد ےک )

 دقب غاک و اھتاذہ ےس ساوجات یھی وا نیئال کا لو قروه ےس مما ےس صا نج ات ایت مرد کوک

 روا:رادڈاتساءاردلس نم دلا فیس ریگشاچ نم دلان کر شیلا و امروزه بس دعب ےک لگ نیجئال......:ہ:رومشم اکا ما

 رک صور بمان ںاہو ےس شو عیار شوقا نیل لا سس ے لاش ی بیج ال نر لا م اح

 کک یت وس 7 !نیدلا ہا تای یا و



 تنطاس یم اامسا ںیم ماشو م ۸۰ لقاصح نر نورظنما گرا

 وچ ومر یتا ےک یورو ےس فرط یس نوک بس نا ۳ اک سد 2

 یب دللا سن وا یت رمکع ہلا فیس ششم نا ۔ایکل صیف اکے ن رر ا

 دا روت هل ےک لاتا نا یی ےک نار
 ید دا ١ما نااہل ای دات شے راہ ےک

 ایگ ورک لوا کاک برت ےک فار اکیا در لا قاپ ے علق تقوا یک... لوکی ترک

 ۔ۓوہ عش ںیم روا وہ ل او ںی لک ےل وہں وراد رم ےک او ےس آے کہ رادرسرواءارماےرسودروا' شا روا :ماحنا کن امخاج

 ےک رص نے کرنا ک ال مس بجا ترکروارادنہ ریما فر کی یر ست
 یک تینا ین وبا لر کتیچ تابان ںیم ےراپ ےک ےب ومن دت 7ےن ںوہنا کک ن اےک سا۔ےت ےہ رر
 ریا ناتا سا ےن ا انچ ۔ یت یگ دوکان الراتب لا مک دی کیا نافاپ با شف س سیر یت
 ا جک وا | بولت نب دلا فیس لثه کلا- لوراو سوء من چ ۳ اپ تافودحب ند ین نا اتاپ

 اکی او ےس بطع یک و را

 رود اما قرن ی نر ہلاررپ ہاری اک اروا یاش

 وت لسن ہارعا نا.ایکل بت اددا اوم اتر نی ایا ا ےک یھ

 یر لار رک مم ےن بسر انچ ۔اھتہ ال8 کدام نی وب رص یھت صانلا وو دداق نھی وند ینا ےترمولع یک صازنلار ھم
 رہ یر بری یر انب دلا سٹوارادنجر یماورادنکوج رش رادذاتساوکں ر یحم نارمکپ بم اوک الس ےنرکاینانچ۔ و
 رفیق نما لا کلن را فیس فرط کش درک ورح چک نک ایک لاح رپ ےرہم ےک سا کیپ وک یی آسیا ن دلا
 ابا نر فسا رو ری رہ لا فیس ںی ںی ار طر بج ایر رقع ےس ہے بجاد یال سرک

 اب اطا یک تنافو یر نا تاب ن بد طبی کر وسا رت رقبے ر یت نوکیا ناب نار

 شش تورا کس لا یوم ںی رغ 19۸ نت اس سا تسفو گرفتم نر کار شاپ سا رت
 نورم ےس اھت شاردا )۔ے داسر یا ا یوم تاپ تموت کی ا ۔ یورک اپ مارو مافی دسر تا
 ( ںیہ ےتانرفددع ںیہ ےاج کس سن ےب

 بک فنا وا کر شو تخم تکان ےک ناز کرک گن رب اےک یش مج لپ ماش
 را اں وراوستل زابل روی نب لاا ر امرا یوکے ات ےیل ےک لک ی اشور ےن ناذاتچ انچ ۔ںیہ ےہ رگ ر

 پ ماخح فرط یک کر ا ا یت توت لاک اس ساب یکے د

 ۔ایگوم داور ےک ل

 یب اروا یک ورشو ںیم لس سا سیار اچ - سا ب نارد وخ موت ںویکک آل اخر و طقطت ن ارود کا :سرواوب یوطقطت

 ساب هک نا کل روراوس راز دوو انچ کت باکو طخ ے ریما ےک لوقارکرت نامزد ال ےنرکفاص تار ےیل ےک تک

 نون لس يا ست سا اوہ ناور فرط یکس اودبسرکےن تل لو اپ با

 -لزبنام مات طب ادم ےس ہاشداب ےکر عو تا ےک شان سا یخانچ ...:تسا خرد ےس نار جے رصم
 ۱ آش ساب کس دم کل اراک شمس هاش بکر

 رگ راس ست ایست لودر مک رات اتے کارتان یوا ازات ااطا یک ں وتب نا. :لم 7

 روا نگ ج فرط یک کی ٹال وم یاس ات نوم تواب سرک یک 2آ گلے رکا ما ےت وہم ےتاج اویس ایک ےک ےن کک نج ےس ِططت



 تطاس یال ا ںی مس شورصم لوارصح۔.....مشارلج ....نوراظ نیا ترا

 ۱ اوم نادر رھ یر وا نزا دے لاہور اینا کرک رکا اما ہانپاودروا۔ےئ ےل شی ںوڈاھپ نامکت

 وا ںولاو گے ر یموج ےۓئاج اد کشا کیا جج ہکی کت ساوخرد ےس نیشال ناطلس ےن سارکچ یب ھم :تنساوخرو ےس ءاشواب یرصم

 درک یا ےن بان ےک بلط رد ما سرد کل ناوکب مان ےک بلع ےن ناطلس نچ یاد شهاب کشت تاب

 ۱ اھت ارت زیر اکسید اس

 تسلقوکن اے ںی یے ںیہ ر عوار اں ےس ار ن اوم تاور فرط یک اویل ےک کش. کک شا ال

 وقف رط یر سود لی ایدرکل روايو ۱2 نازاع یک ب فرطکنلوعلقمچ را ہ نا ضشالسروا۔ایکوہ ٠ٹ ارگ ید

 یر اے او اج ہدایزح بسروا) ۔ایدرکم اظ ا ےیل ےک نا ترا ید راس اراپ یرصم_ کسر

 (گی ںیہ

 اچ ۔ ںی چ رگ ریو تاب وجو یکن ارا تاقاو ےلاو ےنوہ نایمرد ےک وکر روا ںیہ را تشر ھم لعب ےس ا ....:رلم کن ازاع

 یکے یار انچ ۔ںیڑ ےک نور تي ےک ےل رب ماش ےن ناز کیٹ غالطا اي وکار کرک کر صا بج

 ۔ایٹناج قز فردا ادرج ےک نا یگ دوخ مغ آے کو 193 ددا۔ایدرکنادروھتاسےک راز نیلا فیسروا کا کیلطتر وا ادرکراوکںورکشل

 وج ںیہ لئاش یھب دہرا ںیم ںولاو ےنوہ ینگواےہ مرگبار سا ورا ضرر ام... نما

 ےک آیا ے س نم لومالف نا کک اکا ھت اہ ر کرکت اتيت کر ف سا کالری گرند نا ےک اتے فرط یکں وت

 تقوی اين پر صندوق رپ سفت سا اھ ڑب

 ۱ دا اطزرطوارب نصب سیب اچ یر اب پدرام عرش نا تم را ۔ایگا درک

 3 ۱ ۔ایدرکدیق سیم کرد ونوس

لاہور پروا نااقسکے ناو ناطلسدعب ےک سرچ ...:تسلک یک وب رج ج
 گروااوہ ٹاور ے ناو, اوہ ناور فرط کن شے 

 ارت اسم اس کس سار وا ےت یک شرا روا جک یت اس ےک ںا اوم انما تام ےک نازان( ےس نایمرد ےک و رک

 اف رلافیسوا آلا یافروارا دیس تکو ایر وص ا ںی تست ےگاھب ےس ماشوج ھت ینرادرس کرنوو ںیم ششیئاۃمر قم ےک

 ا م دق تمان نازان سج وہ تساوی ہم ےک ںیہ رانو م کج تسرب زب آلہ یم راد ری اچ

کب لقےحرصان یخ انچ ۔اھتتسدرب تہب لھ بد رکھ بلت ےک رک رم برک ل مج 2 نان ...:تسلگی لوک
 ٠ہ تسقو

 ناز سد ملا نما اسان ملارد( هی یف وج )نیب دل ماس فان جرقه تب

 -ای تپ اخ ذ یلاےملسدوجوم لیٹ ساروا عو ااوہ نادر فرط

 ودنا یز ا وک وک ےس یب ےس وہ نانیربنشن لی یا کک شیپ حرط یکم 1یک رخ. رب یک شی لیا
 رنو یا ےک لوگر اب ںیہ کولے یا شے اہ ےک اک تنگ اپ ےک نا گن ےڑب ےب ےلاو ےنسر مر ش ایل قوم اکواسف

 هوس شه ےک ےناج ےک ںوگول نا ۔ ےھت ےہ رک ولے ینو قلا نی دلا لالجروا یت نبا ن ہلا یہا نب نب دملدرب وار صےک

 ۰ ۲ ساب بس اے ب

 NES ایم مکس ناز انکار تا ےک نازان ےس ںوگر دب روا اشم ...: وکم تاس ےک ازات

 رم لان لی ایم پورن لا ایا اهر ناف f ا یشود رک ک یا اکں ورادرسرواوارماےک نا انارود یا ا۔ےایکس نا راغ تک



 سد یاس م اشور ۸۲ لوح... فر ...نورظ نم

 ۱ ۔ےت ےتکن ام فش نابذ یا برات اتار کا اک ت لاش یی تر فیش
 را دیس نل ملی ےک ےنرلپ ےن وھگس یم ںوخاہ ۓئوہ یے رہا ےس رہو ےس اس لو اتو مو اما .:تواکم ین هلام
 ۔ایکہدعواکن اماروا کد ت ود یکن ربا ےک وکس ا ےن مال الا ےک سہ ےن ںوہ نا جغانچ یو سوت لار ںی تین ےن
 تست حر الا فرض ایدرکح رر را عید دوا ےن لذت اھ ایوکں وکرزب ےڑب ےڑب ےک کش رانا را رول نک
 ر ارلکے ےل روا ےس کس نامی گاج یکن ںیم تا ۔ےہ یھب کت زغندمسکاہکر وا ا دوروشماکےر ےترک
 ےر تگ کشا یر ات اتےناو ےن آ ےک ےنپاروا ساک ؟ناطلسکا روا ایکو رہ اظم اک یقالخادب تیباہن ےن ی۸ نکیلایکراہنااکیرادربنامرفایک
 هتک

 یاروا انب قولا ےن نا اتام نامرفاکت وحی کن از انب ماشروا نشروا ایگو م شار ںی نشر 77 ۔ےموکی کن ازان
 ہے روجومرگشایراج ات ںاہج سم ںوقالع امت ن او ای رادءۃر يا مس رب ےک سا ۔ایارکل اشم اک ن ازان ںیم تخ ںیم یک ئاج ےس
 _ایگوہ رورشواضودتفرد درگ درامد گپ

 ےس روا ایل تار یھگوکن ا ےس ںاہد ےھت شٹیلداعوج چپ کاپ ے ایشون ملت نشت اروم نا... شے وا کی لا
 ےن سوگوار انچ هک ےن کت اجقام ےس ناز ان ےک ےن کت یباکش تارقعم گر زہ دعب ےک ایر پلاک دات اد
 ند لاد حس ذو کولو چ انچ اپ شال اب اکران توپ ست ناب ےس رڈ ےس نا زاہد کریک ایک ےس نازان ںی
 دایر کل وی هه نان وجوه لاو اپ سن لات

 شش ںیہ اچ وج ہد کے یئدےد تنا ا یک کں ولفم ےن ناذان کی کل یر جیپ سم ںوگول ںوف ینا :لاناورشر یکں ول را ان
 یگ ادا یکے وہ مرد راپ ےیل ےک ےنرکل صاح تابخےس تیب اراک اھ فرط یک و روا ےک اریوب ےک
 ناواتارپ ےس ںیہ ر اتکا تاب ادرک رت یک روا ار که ےک وم وک ادا کن اوات یار چن انچ ۔یرگم زالےڈ ےنپا
 : ۱ ۔ایرل وک

 قی یم نک رسم ایک ان مما یک عم اج رذا ید گ سرب یاس یشاوجرا بعان ےک ھی ہیلداع مردم کرا فرط رود بج
 یر هیچ لر سالن یواز کک وا روا ارد ترا لب پس لا ابا سا یک امتساےسا فالخےک ہعکفرکا تیررکب صن
 د مک مارح نیت رز کودک سل وه یاس واسم سنا تک
 , وہ ایکن سم ساوج اھتاڈوھچت

 ١فرط یر سود ۔اھت رکی نج ںی وج لاڈ رک کوک( عزب )ر ایٹ ساروا درک ھت یکے ہعلقل رک تالاعن... :یاچ یک اف ل لا
 لگا وج کاب ناو اھت ١ے لق یب ارواای ورکو اپتوکۃ و یساراوروا تار ارگ لاومر ر لورم دیابت ندا لا آے ے شجر

 ۔ےھت تک ےد ےن

 روا ےس رب ےس تہب ۔ ایگوہ من کم روا یبزاف قو _ی1تقوازگروا لا زآ تفت رب ںوبیعن, ںویضاق "مالع فرط ییرسود
 یوم ںای راف رکروا ترانو ل چنا ے ایگ درکوات یش ٹی ارد

 اکل حا روا ار طب ریتم رواوکرا دملساا یک نر اکتیو 3 ار کم اشروا شد ےس نازار. :یجاو اگ نازان
 فرش ڈا ناشی ن ملارد و ساواک یوتاب ناسا ولت ماش ايد کا نی ہلا ںراف نار



 طا السال ماشدرم .a لوح... ....نورظن راج
 گو نور شد روايت اسکلت نا اردلان لا

 ےک سیا ےن قی ا الرو واراد تیپ اکی جل اوروا اک رک ہر رک رص ی اکے لق ےک واش طق... :ورص ای اکل

 دلم اکن ورق لات: ار _اطا نادنگدک لر تی

 اوہ اتر ق تاک وتوج ای یگ ۶ ۲ی یاو یھب سوو اکل چپ رات ات ن ارود یا دے وال وصف تا ےن نر یتا کل یرروا 2

 ےس لایت“ ن نسا اچ اول رام یرات اتوار اک ا ند یا ۔ یت الی داپ ب بوتروا ام اینک اج لمر وا3 خسر تلا

 ادرک دوکں ورق ولطمےن سانپ اتارا وکں وم یق سوال

 یجب دوطےک بان ےک صا: ناطاس ضریب یا که اس ےک سن اپ کت تر صا: ناطاس بج :رصان نئاطلس
 ہل اپ دم تمدخ یکرالس بشن روا 7ں یہا عم یار نےک ناطلس یھی قو تسکق بج نان د اتاپ ر یی رش لم ےک رتا ےک سا
 طا کیا ےس ماش کک ازات ےسا ںیہ وایم :ئاور فرط یک لاصرذا یک ادا یو ںی نیک ناس لار ناف
 . فیسنا رک پاک فرید الا نب ہلا لاج بت ناک شر پروا الم آے سا یھب یل ابطلا نیب بحماناکب لع ںیم تتار ےک سانارطع۔ یل
 ایا تا ےنپا یا وجوفیکن ا ےن ناطلس نان ۔ ال آے یس یھی ار دلا

 ین و ادرس مش هیچ نا زا یکواش لم: ےک نازانوکناطلس ںی ١....:یتماطا یک وا ار
 نقل اکی گرادرشب فروا تع اطا اطلس بس نا وہ تاکو طخ یکی ا تاس ےک یگکاروا رب نعم اوہ اور کے وک ورا اه

 ےک نا ناطلس ابن کس نبش لاس یاب دا لپ کس ناطلسوکں ون نا ےن ںوہنا۔ ےل ےس رالسروا روا الد
 میدم گاج دا بیس اد لب بوق ايم ار روا تای ےس دح یکن اروا ایک ل ےک لاتا

 انچ ۔ ےس وم لار مٹر صم یک الس روا کریک ایگوہ ناور ص یاو دوخ روا یک رت نار کک اک بوشر ےس العا ا :نارلک

 ا یف ابطا نایاب ہکویک۔ ایک رقم بم[ کتب عاری ون قسم نر کی کمر شوقا نیلا لام ےن ںوہن
 اک و
 چاه وس وس نر مشق

 ط < رب و کورش

 رلاروا یر لار رواہ لر کت سلفی ٹاک ایپل ےک واچ فرط یک زردروا نادر تو وج روا رکشے رھپ

 سبور اک واک ٹروا ورا کا جاری ادا لپ ےیل ےک مروان لئادوالع ےک یا ۔ ایدرگ زم سی دب ےک ےناھٹا

 رقم لار لابی لو هال یا یل ےک ےیمراچ یوسی ۔ےگ وہ

 4 اار ےن اطلس اچ ۔ےہ ا ہرکھورابود ےن ںیہ رکی کے دش یبا سم ےہ لا یا اک فک ںیراات

 تا رضا کات ےس ےرس ےن رج ناهار فو سي و چوت فر کم اشر ھوا ےک ںی زم

 روا کک فرط یک ن ور اوسم ار وور کن سرب هد کورش فتا اڑ رک چپل مم تافاضم ےک زرنروااوہرناوررھچب ےک ل اھا

 ار لاو یوم ینا عردوخ

 چ کک اے آے لا ام یا مرام المر گوا یا نازانری لمت کن ازات



 تطاس یال اں ماشورصم Ar لا...

 ا ڑپ نایسرد ےک سیر وا باح ےن ناز اط ۔ تگ ھے س ںوکول ےہ ےگ اب ںی روا ےس اہے اہک گنده لا یفقارفاردا فول
 تہب کوی باتو و ین نگاه تراک وق الع فنتق کر ما لیکر وار دیه هستم کل ناو الا
 را ذهن اماساکت نام رب یگان لوس حس کل کرک رج نیما سایز
 اپن آل با» تیم رگ ناز اچ لر بان یک اچ تگ ران +

 ن لا فیس کل ارنچ ها هک یار کرا دو کارکن ےک دخ میل ےک اخذ ناطلس... زاغآاک
 نا زا روا ےرتامہےک ناز اپ ےک صا: ناطلس۔یگگنوہ تمباکو طخ نایمرد ےک نازار وار ناطر مک ایگ ایر رونق
 بس ی ایت شارو اکر 0 دلا رافرپ تموکع یک ےن ناطاس لو ین ا ۔ےگ ےناج ےن مقوا داف اطلس یاب کس
 ۱ -ںیہ ےنلاد ۓناجہدایذحس

 یک ا یھی وج وا اھت یاوہہفیلخ ےن سر عصر اظ ناطلسےصج ےہ ہفیلخ ید ۔ایکوہ لاتا کل لارماب کاح فیل ںوٹو ینا ....:تافو یی ۳ افغ
 -یکتقالخ یلارس ا ےنرشنارماب اھ غیلخ یئوہ یے دا تافو کیف بج ھت اوہ شی ل تار ۔ کلک ت سیب

 ساروا یک ت جج یک ا ےن ران انچ ۔اھت انب رہتیوکن امیلس کر خب ےنپا ےن شمار ھاب مکاھ لیپ ےس تافو: ۱ :تفالخیک

 لو دیار کر عن( صور یخی ارج ےک لام اب اھ فیلغ پاب پا شر ھم بل
 روایکر ات کشےن ناطلس اوہ دایز ےس دعوات اکل وار کج ناک کت یاکش ےسرصان نس ےنااعریئوہ ور شپ ٹک شک
 اید رک لات ں وب رک س یاس کراس قی دلا سٹ

 ءایکراہظا کت ع اطاہراہدد ےن لڈددب ہک کل اہی ۔ایگ افص بق اکن ارواایکت سرد حامد اک وودب لس قتل... :تعاطا گل وورپ

 یاسمن ادا کل گرا روا نواری« ڑوھکرارب کیا مج ددوکالہردپ رپ ناےنرب ےک ںویاودرقی رن نانچ

 و لام ارا اکن اایکداہ ب د دات ب وخ ڈر واال قو رابود پ نا ےن کر مم روار دلسو یک رادق ےن لوپن ےگ ومدن ا اوا

 ۰ _ ےگ ے رک ول رغ ورونا روا پاہسا

 کیوان سلف ملودی انار ےک ےن کاور ل تزاچا ےس اطلس کر مر... :یراقرگیکرٹروگےک ہک
 روا تی لا داف لود نان تست سکه دم ود ےک سادعب ےک تافو یک روا اھت کچ وہ لاتا
 ہچنانچ ۔ےےگ ےن رت یش یکں ویئاھب ںوفود ےنپارک پل اپ ےک سر ترا ےگ وہ ارف یف ےتاپ وم ںوفودریرچخ انچ ۔اھتاوہ اکر مر یقوکہ یطع
 -ایگےل رہ اقھ تا رو یر فر یو امر سس لر

 اورا ے ےہ وجوہ سی لوط رک اہ روا نایک کج یر مسرو شش تکی رعايت. کارو تر دور
 روا المت سورہ ز ےن رد ی راپ اچ ۔ےت ترکہ ر ںاہدروا ےت ےک رانب علق ےن سنی گاج ںا۔ےوہہناور وین ےک ےنرک

 ےن د یو یلات للاروا)۔ےئداثم کتراجلرک یت ای درکواپ رب وواتوکے رم جوا ایلرکرایفرکوکں ولاو ہر ےک ںاہددواایلرکضق رپ ےری ج لا
 ۱ (بیلساو

 روا ترو یک یاو کل ویمذ ےن ارگ ں اہ ۔ای آر نر کن یہدمئامفیمزو کیا ےس برخم شے 10 :ہرپاعمھت اس ےک ںویمز

 رک جیره ےن ناطلس زناوہوکناطلس بج ماں واہ نا یارب تہب ےسا جاب ہو اھیو خوسرورشااوہ تاھڑب ںیم تمل

 قتل لو مزیت ےک مملساوج _ ںیہ رک ول یو تک ںویمذرواےک اج یکم اھت کور یک خورد ثا ۓوہ تھ دب ےک ںویمذ



 تنطلس یاس سیم اشد رصم ۸۵ ۱ لڈاصح۔ ں7 ات نورلظنتاگیرات
 تب با ۰
 ۱ بلال ںی نذر شو ماچ

 تیوب رواسیصب لاک ا
1 

 . تارا (مترتس نو قتل زوم نت اف اہ ےرااہ جر ط سج ینجل) ےس طاحلےک یئاڑوچ یھودروارپ ھھ دمگد وہراس سج ٣

 ۔ںیرکالچ ہن ںیم ےن ےک
 -ےڑکگاو ہن واے زاد کن الس زاو؟کں ویز کک

 یب راوی نل روا چٹ وا ےس ںورھگےک ںونامسم یھب کروا یر یکں ویز ۵

 یاماها ادر مسی اغ ییا یز ٦

 ۔ںیرکاج نک تان ئذ ع

 ںی ایدہ دک ادل کردا ںی کک یحاسیعوکں نال یی) ںیم ا یئاسصءون الم یل ۸
 ۔ی دیر شن مالظ نال ےس یسک ۳

 ۔ںیڑگکی دیت ینش نال یت وذ × 
 ۔ںیہ یھب آس یم ےص ےک ںونارلوج ںی دی ہخنز لولی یا یز ٠ ا

rابا لس هنگ یس اقوم لاو شمام بج یز یک وک  

 ںی اوم تن یر ںونیگروا ویٹو گا ییا اا
 بدن مک مر کن آر شیو ادا ینپ ا

 یال ماککل کم یوکے مرا ناملسم ۔٥

 7 ۔ںیئئا نگ آ ۷

 ۔ۓاجایدرکل وکیئ سا ذاکر ےس تروئ نام ےن ییذ یسررگئا اع

 یکے اعم ارب ںویھتٹاسےریمروا موت کر یم رپ منکر کا کے امد تن هاب کس لو اس ء ایگوہ ہدباعم نام اشنا اچ

 یا انچ و کرورض یرناپ یکے ہاعم لئ رب موق کر یمروا ہورگے سر یمرکاہکے نامختر کس لود حرط یا ۔ےہ مات یزرو فالخ

 _ایگای دول ا اپ ےک یورنروگےک ناروا وبوس ےک فرطں وراچ او ھے رہاعم

 -ےٰ لیڈجیرتموج ۔اھتاوہ نایمردےک لویمزروا

 ,لاپا ےن مھج تے ئال فیر شک اپ ےرامہ پ آتقو سی مان بالا نکن توماس فرین ویئاسیمےکر مروا ماش
 بکس بیگی شاپ دز ار سی ےل دب ےک اچ انچ ۔یھایکش تک ےس پ آے تاجیک لاب ردا تاج کموی اروا الا



 تطاس یال اں م اشور ۸٦ لا ... متر ..لورظنا عترت

 بک شر یاس ےس تس ےس اڑ وجی تاک ردا سج کین لک اذن ئوہ یگیدد و رشیک تراک

 اتاھکر وا ی اپ اما کند نا آرام نام ور وے ںی کے زاد چبا ی ےک لورا 2
 : لس ال

 بر نگر ی یخ تروا لہ “اچ نوک و اچ یس ںوج کروا ںورھگےنپامج 3
 سا رک لک من پیدا یب رد مکن ا

 کر ےس اڑا اپ اد« نالس ور سی ںوراد تش رے راہای ےس یم

 ےگ یم رکل ابقتسااکن ارکوہ زنگ یہ یہا انھٹیب اپ ےراوہددرگاروا ےگ ںی رکھا اک ںوفاملم ٦
 ربا “ںیم نی 7 ناہت ےگ سیمنانب لاپ ےیج ںوئاملس ہن واےگ ںی رک ںی ل اھت ےتوج روا یپ وٹ.مامہ اب لسی ںوفاملسماھچ ع

 کس رک لاستیک

 £ اپ اترا ی رایت ل راوی ومر اوب ےس مش ۸

 ستار بد ۹
 ویکی سرکل قت اک نامہ ” لا
 ۔ےگ رکن اوو ولسواک ںی تاپ رات رکا لا

 شیٹ لورا ناپ ےک ناروا ےگ شیلوھکں یم ںوتسارےک ںوناملسمزواگمار آہ دانا م_ ۔ ٣
 ےک یہ کراہت اورو مک لات اد دوا ےگ ںیم اب سوتا نام ےک ںوناملسم بن ۳

 گلف اپ ےک نا ےس درم پس اردا ےگ یم رکن دلنلب زاوآی پا ںی ںوزانج ےپام_ ۔۴۳
 ےگ یکن نشیرگ آل یب ںورازاب روا ںوتسارے ونال ۵
 ۔ے اک آس یم ےص ےک ںوناملسؤچ ےگ یری د ی م الغ و م ا۹
 ےک 2ی ا ورکس نا ا یون E ۔اھ

 یی

1 

 ٤ ےن ے٦

 تم e ارپ اد وس
 راس رام روا یون یرارپمز لوس اپ پآ وے ادراری رور مولد پ دیس و گرو فالف ییا اد

 > ۔ےااجایک تا سےک ںوفلاخروا ںونشوجاگۓ اجوہ اچانک واسود

 یاری روا کس یا یا اکے را کیو یک 71 ایکن اضا اکر شرود کہاں یا ے ڈاٹ کت رع

 اید ےس دس کر اتوا پاو

 ے ںیز ذ لاطم ےک ےرہاعم یس یھب ےن ات ئانچ ۔اھل اح کت مت لس نامهای :تیملا یکے رہاعم

 ۔ے اتاج ایک قاجار کس اسم ےناو ےن یی ۓت رکا دایجوکی ارواج یز غاماکل یل یرشو رہا روا ےہ دے ےس اب

 تروج ےس اچ اید کوہ کا ید م ڈار رص کا یار ےن ہریرہ ولا تیرظحنب....: :نوو رم جک الٹ ہریرہ با ترعح
 ۔ےھت ےئوہ ےب ےس لپ ےس مالم اجت ایگ ڈوب قابو جک نا فرات ایگ انہ دعب ےک



 سردی السا ںی م اشور لاورصح .... قفل... نورظنتا گیر اج

 ےک نیو اب دار کوک وجرکس ولت. دار مکس هام الع ےک کک حب ےک لا کل سافت ور
 نوبت دا ی ردروا لوس لا یاب ایدار کوک وج کب س یقابہالعےک وجه ےس ترثاروا رک ےب
 شرق ےک یاشار ا) روش فن سیم مارک اہتفر مے راک اهرم اب

 لاروا یہ اک ؟ک کت ارفو اش ولطت اوہ ولعم یھب روا سین ؟تاع طا یکت کمو ناک وی امان ٹر در کوک وات ات
 Surf یل ا یوم ور یلاساق سیم ںوقالع ےرامہہکے ایک ھحجاس ےک اپ لا لپ ےک بان ےک بلعو دلنمامخانبا ےن

 ک تطاط نب ای اعدےسھیوایک ا اد ےن ںویراتات عر ا تاچ ںیےر 7ش ںوقتالع ےک اپ ےک تارفۓ ای رد سش لت

 ھب ہن ےس لو راوی یر اف ےس مانا

 تک 2 E تر
 - ۔ےایلرکہرصصاحم کس اردوا ایگ قارتا ےس ںوج پا نازات ن اطلس ںی رات تکا مو هی ورا شو ناب نشر اوج یک اور کش

 بل ۳ رک اشور ود پ 1 کروا گام یئاتمرواایک ریو واچ دوا کاروخ 2 یکتایرورض یا آے نا رم انے جی

 ناک یئ ےک توشرولجا یی بسا ےن ارب مان ےک ہو ںی هام ماش تی یک رہ کویک۔ اڈہ درادربنامرغفاکپ آ
 ےن اشرب رات تہی ےس یا یکم تاور روا اپ ترف ےس دد ےک اچ اد فک ابر نا را

 ال 1

 یک شن کد دکوھج وک اش اےک رکر ایف ار رن ےن سا

 داربست کا کا بکش سپاه رب ےک رکے نوکر کشاییراج ت ناپ وج رواو اش لطقرھپ نیل. ...: :راوثایرضم
 یکم اش ر کشا یی یتا رس یک ر یخ نارگگےک عم تسوکعےن سا لوکناطلس الا یک ھ وہ ےک LS یری یک لا
 گرو ےن ںوہنا ی کرل اوبا ریلض ریت اهدا ےک لاء اوہ نادر ےک ےک ےک رکشپ رکےن توتال دار
 کس سٹیار نوا لام افکار کیے ک اج اپ ےک دوم رتن ور ےک نشروا رک نش ںیم بج اھت ایک زکات

 ۔ےھج ےچ نر رکشلنپا سد یاب رکن یدلادسا نار

 یراج ات بج ےن ںوہنا۔ےھت ے رویت جب ےک ںونامکرت اہم ایک( مر تم تابی دود نہ )نقی ف ےن ںیپ راج اج ....:امغ آ اکک نج

 رود ایل ڑی سیا تیم پاس او لا ےک ناروا ایکب قت ےن ںی راج ات نکی ےک نگاھچ ےن اھکیرو ۓوہ ےترکر ا تارے ایر وور ل

 ۔ الد اھت ے قت ےک ناوکں ونامکترواایدرکلھتسنرزرواایکب قت ات اک وج فکر اج تا نر ےس بلحےس فرط

 ممکن با را اطا کس ےہ رو د دہن اور فرط یک شر ےوہ ےیل فنر هاشور کرم ےک مآ کن اطلس

 منع بقا سو یر گی یک ان رفصاا جرم یار ر کر ملاک تقو ساس یج و نام لسی یچ اگ اوہ نادر ےس

 ےک ںیبرا سین بج نکات ےس درک ات اکرم آی کن اطاس بسی اھت وج وم یھچ فا ضش قا نار کک ب مان اک شو ںاہو۔ے ا اجاداچپ یھبے
 ےک نگ اپ مدار ھی رو کسب هد ناسا هه ساب مچ ےک ورا ا هم تی کم ذات سا

 در ےک ےس اتنے کرا شفای تیر کشی ا ناطاسوکک را لا ناضمد مع اس یا ان

 ا ےن لات ان یک مپ ہنمیم ےک وف ناملم ےن ںییرات ات یئدہ رشک ج یب ہم یکن رفصا جرمن انچ... فصلا رم کر



 تنطلس یہ اس1 ںیم سارشورصم ۸۸ لوح... .e ...نورظ بارا

 ایک شات اہ ماج ےن تع امج یڑب کیآ یک ں ونامل سی ےب اقم سا یجر لا گچ کت مات تمام آیا رم تا

 ج کار ےک ڈاہپ یبا ےن ںوہتارک ایہ دوا یئوہ ی ڑ مک ان وف راج ترا یوم تسر وکر ت رک ۲. :تسلقلں وا راتاج
 ا ناچ یکی رات ات ب اکا ھی ید ےن ںونارلسم بج نکیلاھکرےییک ہرصاحم ایکڑ ایپ کت کر واایکب قاتاکن اوتاسےک وف ےن ناطلح۔۔یلوان

 اپ ےک ناپ چو داد شولطقرکل گل ج وف رات ےک ج ے ا لوکس ارے ںوت تراکت لو صرع
 دوره کم کم ایپ ناک شب نیک

 لورم پویان - اره تس یک طی ےس ںولاو ےن رکل اھچ کد یک ں ورہ تروا لکا دد ےن عنلاطلس کوچ... رت یکں وناملم
 فرط یر سود ہیبت - ےس نب لدلد رواج کے بیج ید وچرپ لوتسادوا وادیم یا اکل ورہٹووا لپ ایرورواےئ د لاڈ فاش

 یت اج ںاہو یھب نو یئالسا یقدلج۔ یئکس لر اڑچم اوا یک دفکر اتات یدک درش بق اتاک عوف کرت ت ےن یک ونال
 نیل دینی یکی اوج (نازاق)نازامهاشداپ < لول, ناطلس فرط یک رود بج اید کک ورش مام لاک ویرات اتوا

 سیتی لی ی

 اوشا روا اوم ناور فرط یک ھم ند ےرسیتےک دیع رار ھاں زو کیر فایر وا ب ن نایاب دعب کس لا....:تم ازا مک
 ےہ یک غ تسوریز ےن یاہو 1 :ایانم نشر وا اک سواجرادن اش ےنرصم لا. اہ اج ھم ںی رخ ےک
 و تہ با 7

 ایا ۳1 س 0

 ۔یئوہ لاس یا یھت افو یکدیحلا یت د نہا نم دلا سرای افرا نی نا رھپ ان ےک چو الع ےک سا
 _ایکررقمیضاق کرم ا رحب ےک ناچ بٹ پی 727 لاسچپ پآ

 لنا ےہ یگ تیادر کین انچ تای م تہب نازاخ ےس و یکاخ ےک ناطلسکں یہ ےک ری مه کای. .:تومگنازاغ
 1 ایگوہ لاقنااک نازان لایا ےیل اوہ اخبر یتا ازان ےس جک

 ناورابودوکس وفود ناردا اب درکاپ روک یش وا یمر لوٹی ںونود ےک رز( کی )کک ی شے ناطاس لاس کا ہوالم ےک لا
 -ایکرق نا ارعا کر رک کد ڈلاوااروا ےہ طح وہ 24

 بها راد شر ےک کہی کں کاتب کر م ںیہ ںیہ ےک کرک یھب 6ں ونمرا یس م ول ا لیپ ےس ا م رات ین زا

 نزای ارواایلرکرا ا اا ار

 الخ تاپ وا تمور اراک ن اک ں یہ یاب لیپ یکم روا ۔ےت ےترکا ر گولی لاچ دایک لات مع موق
 فلظرد تا درک رپ نادحب ےک ےن رکل اح یلاماکف الخ ک نا ےس لوا اھت تاج راکپ ےس بقا ےک روغکنوکو اشداپ ےک ناروا
 جو ید اف تن یا الخ تموکاراد این ادوخ کی ت اھت ات راجو ای رب داسقنتف ںیم ںوقالع ےک نا ند ادا 2 رس نان و

 هوره والس هو لر دی ہرا ےس الع ی راک بلع تنا یا نر ایگوہداب رب ےس
 -ےت جر ےترکاداددیزتج

 تہب یک ل واعلا نب دملار و ن اطلس ےس ا نینجا ل ون لا ےک تموت یک ل داع یی لارو ن العا. :عنویلا نم 2



 تل السا لد ماشورصم ۸۹ لقاح... لب ..نورظنبا غیر

 روا یل رک ب ہصبصمروا ں ومرطب نورا ےن نوبل ی بج کرک اک ید درد یب کاج دوااھکر ل اخ تہب اک ا یک ن ناطلس۔ کت سرخ

 ےس ردااھکر لاک ےب تام دخ یک یکی ااش یا یکے دلا حالص اطلس رج دامن لار آرای نیچے ںویمور ےتالعیب

 لاک لاک ام

 رک آگ عاید کد ابید داتا ید زيمرا 2 نا اصن تکی راد ها ںوتاکرت ےن ںونمرادعب ےس ریپ نکیل

 ییا ےک بلع نر یک ںویسوڑپ ےھینا سیم لوحام راوگشیخرواےیگ ےن دررزج ےوراپودرواایکراہظ ااکی رادربئابرقروا تحعاطا ے ںوگولنا

 ۱ ۱ گر

جت دو کے اتوا اوہ ر رقم ب نی نط ان: مو ہامش اپ اکں ونمرا یم ےنام ز ےک سیر خرہ ان اطلس...... مو
 لا ات لک 

 ےک ماش یکی سارا کت ماشہ یکم وچ یکے شاداب هشدار روا ماش ناب تو سن اھت ٹکر قاع نان

 ےک باعیب ںی بل یا کتی نایاب راک مر شوی للہ والم ےک ساس ایدھتاس بوت اکں یر ات تم نو

 ہاشرا اس ذس مربا کس لا لی یا بوخ یم ےتازلعےےک بام ںوگول ناروا هیت اس اول ور بر

 ایگ م بم ارو وخرواای داب

 ہناور لون ےک ےلمج رب ہنسا شی رس رو نو داق نار یکے ک سراغ نا شوی 0۴۰ ہل کر اط اطا

 راق ن ویل روا وہ تاکو ں وتمر ںی اوم لب اتم يبن رو کاتر رتل پا !نویلاواشداپاکں ونمرا فرط یر کر سودی ساک

چا ےک مشوش ب اردا پاپ ےک نویلهشراب مادر رب دداتوکس یھت ےک نا ےن رکشایئالسا ینا رک
 ےس ےک کادر چوک س 

 اورٹچتے دیت کن اخوا بال تر لار اتش دکل رش ےک راف نا نک لئت روا تاو نالا ےب

 تمم کا ابا تساوی ذوق ایکس ما ےہ ارکل اک ےس ےنامدیق ےک بلعوکن ا انوکا کوک ےس الرک
 ناخبا ۔ کک ںیم

 یل اپ رپ ددل ی ےک یس پہ آ ےس مد الف ےک کا ای درک اپ روک ویت ےک ساروا ار قتشالارقنسروا یک کروم اوخرو یکس ا

 ےس لاش ناب زر مروا ایالت نت
۱ 

 سرو ایک6 اقا کوب شور... :تموکعی موہن نول
 لنک لا تہ اشداب ہہ روا انب ہاشداب ہراپود نوبل اب اکس ادب ےک

 هت م ناک ن دے 7 یت ںی یی لگو وتی ےس ر مش بلعروا ےھت یدب ےک نا کرو ۔یہر یتلیی یہ

 ناری یے فر یک لوقار کراس لو ور ناب ہایلر کر وطنم انب ویی زج روا رکن نونارک رٹ 12 تر رک

 ۱ ۔یگی رک ر یک جوف

 ایراد پاس اب صمیمی نو و :نوبل نب طاس

 دلو لا سو چادر رد ید کیک

 لوترادوخایدرکل پ یوم گم ےک نا ےن نی کرک لو اختلاس بس امو نوما افر یوو
 رو رکا اس

 دایک فر کیت سن اه نا با ناچ کی ئے اکو

 روا لر یر لول ین ہاشراب ےک سنا ءایمانبداشد اب وکن ینا یئاھپ ے ردد ےک کا ےس ںونمرادعب ےک سا....: نون نیم نی دنا

 ۔ے او ےرانکےک نوچ ای ددوج ۓاد رکے ناوج ےک ںونارلسم یھب ےت العم اتتد والم ےک سا ۔ایدرگے نل اوج ےک ںوئارلسم دق یم ان شرم

 ٦ اتنا آیا ورپ لو ارواایکل اجتسادح سروطبوکں وہا ےن ںوج وف نیلم

 اس تفرش قریب اٹ مو اھت درک اکے ن طلابتسوکس یورک روک یا موٹی اب چه ناشر ۹9 دعب ےس ریپ



 زط یی لس ا ںیم ماش رم ٠ لوح. رب... نور ات
 توک ی هاش باک ورود نت مش وال طض رکک ا یب نم نا ۔ایدرکلمتپ نا ےن یکارکو دت توپ نت
 کیک ت ام اظ اےک کلم ےروپ ہچنانچ ۔ایلرکد قم کب ماپا ل وص ں ور ےک پا ےس لا ےک ےن رکت سرد ہر تاماقتا ےک
 _ئگ وہ کام

 یل وند ںیہ ےک رکمھچ یھیارکذاکس ن) کک رتا ےک ر ان اطلس ےن ناز اتا نا اق بج :یئوکرس یکن اروارققف کی ورا
 یک اب سا را ای اب داسفوہنتفودایز ےس دع ۓ وہ تسمه اف حس قوم ےن ںونمراروا اھت اید ھتاس اکں وی رات ات ےن نوبل نب

 ینا ین رط یک مرا ےن ارحب ےک یاو اک رام کل ویرات ات سی ےہ ن ناطلس ج نی تر نمیاد نوا
 سا دیار ی راس سکس روا ےیل نو تس لو هود سريال ورا ےن ںوہن ںیہ یو
 ساوا یک ج ہدرکر رشم اپا ےس یلاخ مو ۔ایدرکو اب بو واتوکں قلع ےراس یھب ک اپ سس ےک یںاروا ںوئاردیم ےک کے ےس لوہا وال
 یا یک فیل ےک یلاشوکی کل ونیراورابود تیر رم یکں ورادرسرا شوی ووم ےس کر وستار رت نار لک ب انے باعا پا اھت ایک
 اگر الام ییہ تسکشکن ا نکیل ایک۔لب قم اک وفد ےن ںوہناء ید وج وم عجولوج یک ہہ راج ات سی یک ام قب وخوا اے وف
 کافر ب عقب

 روا فیبر لک یاب ںیم یاران. یکن
 رک ایران کس الا پس لا لاس اپ دکن بم بلع ےس یار انچ یک بدر وا مع مو
 روجوم لی ںوقالع یئور فر رود کبک ید رک اسوک اروا رک وت شاف ےس اطلس ادرک یک اف س تمرض کن اطلس ےہ کاتا
 _ یان یو کن ا اروا رد کیا ےن کا ےس تزاجا کا باوا یگ ہ ناملسم یجب ےک ابا یھب گنا فا نارکناپ لو وا ییرا ات
 ل کت ناش اٹ ہرغ ایا ےک ںور اج ےن یا انچ ۔یگہ ا ر: اک سوٹ
 توبنےک تیاکش لا ۔ےہ اہے و توکو کلم ےل العےک اپ یس کس لاروا لوک ولاو مامشروا ےہ رر نام لوک لدتا ےک ماش

 کف زرشک لا فرید بیدرکع الطاوکادنب خو اشداپ ےک ںویرات ات یم ےراب ےک ری اگن اذاروامسردم ےن سا
 یکن ارب مان ےک ب0 دوجایلرگر رکی کیا کس نکا وکی اٹ مو کتا اذان ترک ادیب # موش لب لا ماتاک وه ار اک ےک مم لدی اوا کارا نا کتی اب ےس یاد کدے د الط کت ماش لا
 راکرخ آ ہہر ہریق یک ویرات ۲ کتے ۶ فک یر دیا اھت کرد زرشک رکی انکے سنتان ا ۔اھت ایآے کل ووی ہدرکررقمےس فرط
 سی رهت بان اطلس وب ات کر سس نادنامن ار اکو روز شیدا نی لا5 الع ےس دنت پس کاپ ےک ر صا: ناطلس ٹچ او
 یا ےن ہاشداپ ےک نیر عو: ۔اھت اتا انرک تو اھت یف اقاڑپ کیا اکں وگولےک یھصآ برخغم تا ےک ےریکامن لا: ےھت ےس سیٹ ںوگول سرخ
 روا سان یلاو کر کے کک کا  فٹنوا ےڑوھکن یت ےک ںاہد سم نج۔ےت چیک هرو ےک ی ما کا یتا ےک ےس دکان
 اھت اش یاسر واچ بایاندردان

 ےرا ےک ج اچ تا ےک ارضا کیا ےس فرط ینا روا ایک یتتش تورز اکے فاق ا ےس رمان ناطلس ..:لایتنسا کے ےن ات
 دی ا٢ داف ے ی دکب ج ےک ر لا خ اک ٹیپ ےناھکروا کاروخ یکن ا تار

 یلاوج ھتاس ےک سا یھب نر صان ناطلح قت یوم راف ےس ر یے وہ بج یری نرد لا الع یسوع اک م ورم
 نداودناع- اقا 1 نصرت یر ورا یاری کا یر ین مان اک ود ناجی اس رکن ور ضاودردا چیم 17
 ات ینہ لا الع یھب بلاک



 تطاس ی السا ماشورصم .qf لوا صح...... متر تی نورلغنیا را

 ت ںیا۔اھتاہ درک ناسا بم تتلو کم لپ برق تن ناطلسرارف ان ای
 شکن بقا نت “وس ناش ایسنا د ة- یاروا ارد زاد مارو عابر

 _ںیک کئ اوماکک ےت اطعروا تایقاوو تالاعراوگشنےک سا ودوخ درک ایک یکے ےک ر فتور ساق

 زر و ان ں ووو اچ ۔ یت کوہ لات وقع: ناطاس نارد ےک ےس راک کا. :یکیاو لاپ 2 رصان ناطلس

 اکن اءاھاہر ےل ےک وج ےن غ تے دب تہب یا ےک یھ رخ لا یا ےر یاو بج س ہے ہے ںی یم ےک بج ررکوہ

 کا کے نار چغانچ ۔ اھ اشد باک ادب ےک تافد یک وھی ناطلسوجھت ےل یے یلوزب توا ناطلسے رد امی ۔ایکل ابا

 چیت کس هری وار وا لو ولرم اور ان ناطلسرواایکما رت او تزمع تر

 توک یک ںی ود ےک یاب م نات ن اطاسں اہم ۔ے ذکی ےس ی اپ ےک ناست گالی ےہ ے ۲یا ...:لایتروص کا ارطخ

 یاو لوت اب نارلکلوود نا ذ- نود الوند نارجناچ کد یاری یاس کیٹ اکن ا ےن ںوفود نار یھت

 ابا نا یب نامی ےک تافو یکب قی نب فیل ناطاس کیک ۔ ےگ ایپ ت ۳ تظ اف وکن ا کمر کک کب ےک ناجا تارا

 وه آیا کے یل سااوہب ہن ہد فہیم اکا نک ےس د ب رکی اوایل قز افتر« لیتر مات

 ول سام کو تاک ن بایم کنيم ذاکر نا ےن ںوکششلوا ںوافمدب ےک ہیخز اب یرقیکس برا

 ااو ق ایا ٹول یب ابساو لاک وت اح ےراس یاب دارن سرم: ناسا هم هل درک

 ۱ اب

 دازاب رک ایدایہک کک تک 2 ا ی2

 1 داداشی خب ھت ناری روال اتتا تسر کناف اا یم وک کن ئاووبا یکن بو ریصعوا ناطاس ایی

 سلنا ذوب تس لوو بح نک ت اوہ داوری ےک ےس رکا روات ریما ر پاھ سلنا س ایک س یک اار

 ٠ لٹ لم یا ایک لت اہ ودحتاسےک مو یقپا ےن لا چن انچ ۔ایلرکرایترپ ےنرکک نج فالق ےک وداع سیب یھ انہ ج ا ےن ناطلس
 تراس کی اک نیر عون تا ےک یا

 : یر نا اسکن سنا مع مے وت اتاپ رکو رص ای اکا تاک کښ و نکی ربا لایکی کوبا

 ۔ایک وس اھ ا تہب تا ےک نا ےن رمان ناطلح زایی رسب ج کولو ایگ چ سمار ط نایک انچ ۔ یہ یصئران سیم ناطاسےک سوا

 ھے یصنآب رفع یلاو ےکر کج وددعب ےک سا

 روا دم کلا یر گے د مالخ تہی لب تودو لا فرص ےن ناطلس وی گام دب ےرصا ان ناطلس ےن نیک وبا فرط یر صد جت

 می اکتبر کش ویل ےک ادد یک کن اطا

 تر اه بافق لس روا لر ہں ارگ رونو تر اصناف رم رو هر. :یئاحان یم تاقلعن

 ےن ںوروخ لئ الم ےک یا ید ڈو کچ یکے رکات کیپ نادرو تاک یخ ےس ناطلس کیش ککدح سیما ..یوہ ییا ان ی

 دکتر دادید روا اور مارک رب کتابی تاپ بل 6 ایلخچ بولت سی 1یک ولو ناروا اطلس ايم اکتہب یھب

 ایم ناشی ہپ تہک ناطلس ےس تاعقاو ےک را ایل ک ویر ینا ےن ےتت داففاحعےک ناطلس نیلم ےک آس ناریم ےک کج اوس ںوڑوھگ



 تنطلس یم اس1 ںیم م اشو رص و لّارص.... خرج 7 نورظیما ترا

 یک قا تی واں ومال اخ ناخ ےس اک ےس اسکا ب تاپ یکاوآ اطلس وا یک وک یکے کیت الاع ےنرادنکوج مت یم تالاح نا
 روا ری ںوارگں وفود نا ےن ناطلسضانچ ہے گول یجد بیس کت روا گران یا ںیم لایخ ےک سریع ہکے یی سا ےدرکن ڈال فرط
 ےک وہ شوخ لوخددرچن انچ ۔ایداگہوکں ومالف ی اخ ےنپا ےیل ےک ےن رک خواد دلم

 منجی ارد لود نگار یابی هاو ول وا تنا ےن ناطلسدعبہصرع یہی نی هی :یرود ا

 د ود ےس ےنپارکان نئ کب ح ان اکدفص ۓاجہ ےکر شکوک اروا لاک روف ل خج
 ب00 ر لس اطاس ( دوج واپ ےک ساری ےھت ۓئ وہ ہن تسروروا ےت بارخک کی جنات الاح )..... شا ابد لر
 فرط یک رکروا ایک دارااکےن رک ےس اطلس شوے و یجب ۔ایلرکم ٹی تا ےس ناطلس ےن لودر دلسروا گرج ےس ہجو یک جار

 گی شا شرق نر لب نار مکتب ع ان ےک لاو روا لو م یا وتار کج شاپ ےک ءارمادوا لورادرسےک ھم تو اوہ ناور
 ۔ےھم آں اپ ےک ناطلس کرنے ہواہے ےہ راج ےن رک جدت یز ات لوچ یا واب یھاوکں ولاور گن پا ےس ںاہدرداایاوچت

 کرکتر اتاپ ہو گر اھت اد او کرلیا رماروا ںورادرس ےئوہ ے تا ےب ےن ناطلسودالعےک سا ....:تصوکح یک مت
 تساوی دم ابا یھب کت اب اکر عمل عا ےن ناطلسوحتاسوحتاسےک لا۔ےہ رفورصم لی تدابع ین اروا ےئاج وہ نی شوکس یم
 رکل حج لیوا ۓ وہ جسم تم ارور اور« هک ےڑب ماقدحب ےک سنہا لالایی الان لئاقےک ےن رک
 بتا اروا ی رک ذرت ھت ےک ریہ یے مل لاوٹیچٹ انچ ۔ےاج ایانبہاشدابوکل ر یک ہے ٹ یی راکرخ آے ےن رک وم
 ید اں یر گا ےس فرط یت دوا دانم نارمل ب ناک رکوع ناطلس لی ایھٹبرپ تو تما یر ےس ئر لابا یخ ایک چرت
 ےک نا آن راد هوا لور اور مت قاب ےن سادوااہ رپ ےرمھجےک نار کب ان ےکر عم حر یکے ر داس یر دلا فیس ہد الع ےس کا

 یی: ئاق تمولی کہ فلا رش طر اکر اہ ااکتع اطا یھب ےن ماش ار لا نود
 فشار اطلس ےس تاب یا ۔ ےگ کرک ساپ ےک رسان رک امہ مالغ ان ضعںےکر صا: توی... رود کیف
 زیر گواردیولا س بق اھت ےک نا ےک ےن چوک ں ومالخ نا ےن یا ۔ایگو ٢ نایب
 یس یکرغتارفاروا یے ر بخرم کیا لاک کلم ےس جو یک سجا نگ ان تامازارواای گال

 ںیم ین ےک تباکو يا درشت اس سانت کر لار مش... رنو دبت کت الا
 ها مات انچ یک 7 دبت مم تالاع نشر ش تو ین اهدا سا پکس لو لک اش لپ ےنرصان
 زی ی رز کسب ہلطقروا ییا یک اطلخم نب دلا و العوکر صا ےن لربجحیگشاج فرط یر سود کچ ۔ای آیا لیاو اپ درگک رت ودارااک
 -یرازسوآل ورا ں ونود اے یا اروا ھوم کاب نبض رص نے ہجو یکن نج ان اینپ

 پیدایش سرو گو ارد ییا فرط یک ونار مکھی اش ےنرصا: ( ۓ وہ تتکب دوکت الام دوج وئ انچ) دایف یر صا
 ناک روک کل س نوگسروا مار کت لا بسی ےن پرینت لو و سه سا نا تارا
 ییا یوا سے و واک اظا ر یم ناطلسروا کیناز مک ولی ۔ںیہ ےہ دداکھدار ڈرا ےی د ےن ر کے نی ھم یھب ب ا کولود

 ً ۔ںیہ ےچر ترک مع
 فیر صانوکں ونار اکو روج وم ےک رص وک یک درم ےس ںونار کک ی شرکا تج ناک ہریغو نواز اردا تیم ییا ےن مات ہوالع ےک لا ۱

 ۰ ۰ _اگۓ اج الچ سم ےت العےک لو رات اتوہدذتاوہہنایلارگاروا سلو د

 لیپ ےس ےنامز ےک فرشا شش وقاھج اھتاجہیبک وفایی رز ےک اپ يا کیا خرم ےنرصان....:باوق اکا نوار اش



 تطلع یہ لسا ںیم اشد رصح ۳ لا .....خشنرلج ....نورلخ نیا راج

 -یگی وہ یہ ےت وہ ےترکراکش کج ک ےس لا تاقالم یکرصان۔اھتن فوش تبیاکتحایسروا عرف روت ترک او مزال کر

 بل دارت اش خاک پ آ7س یم ہک د باوج ےن سا وف ۔یکت ساوخرد یکے ا طخروا ےاتب تالاع ےراسوکں ا ند کیا ےنرصان ین انچ

 تہب اڑ طخ بج ےن ںوبنا اد اچب ککں ونار کک ماش یخ اکران تا ےک ی ایم اکر وااو تاور کے »هر < سرت ادا

 مم سی یادت کا قباطع ےک یھ یکرص ان ود کا د باوجروا وہ اتم

 رس مرا شرق ملال انار بم نشو ی اب لا باب صاحب ےک یلاہد نقل سا ....:یرایت یگ وف
 ںورادرەےڑب ےڈہاروٹے ری مچا اچ دیدم ےس لا اے ےک ےس اےک ر صاندداایک اک 1ے ل ایتروصوووج ومل رت را اجدوجج وم سیم

 ےیپہدایز ے دع ین وف یقاب دوا سیکرود لای روک وا ایمان ایکٹ سار آس ےس سوک تولدم کس لای درد یاب راک
 : ال ےن رکن رخ

 کے ناطلس.ایگن ب لومعصاکز ور یرذنارغاروابہ اش روش ںی اب نتا م قیس ایکو مرکرازاب اک وہاوفا فرطرب ےرجو یکت اماعح نا 7 :یرذنارفا

 ے کل ریس رصا کل عطا ںدذ یچٹ ١نر کو درا اکےنئاھب فرط یک وقالع ےک اپ هک ےناچب نا پا ےن لومالف

 اھت ف وخ اکت اب سا یش صاندوخ۔ + تسپ لم وجےک ںومزاطروا ںویماح ےک سا ےس ہو یکی یل او رصان ۔ےہ ایگالچ باد کر اقا
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 رایت گیل بسدد ۔اگل ےنان یتا انا سیروا ےل رکم ا تاقاحتہفخ تا ےک ںومالف ےنپا ےنرصا رک روسیی چ انچ دکر ایت کر صا

 اک عو اھت بان اکب لعوج ءاھت لئاش یھب رس ی لا سس لول دیک یار دابوو ےس ںاونار لک ےک ماش ےن ارعا ےک لا ےگ وہ

 یا یے ےنپا ذتےن رفنسآ باک اہظااکیراد نام رفروا تع طا گران فرصت ےس ںوہتا۔اھق اش سوگ ین لا فیس بتات

 اقا سرور نر کلی ےن بسروا ھت اید تل اپ ےک

 هست کس لگن ارت قم دود جو نب اے مج ےک کرک صا: مو ےے ۹ ناف انچ... یگاور یک صا

 ےس ولاقت الام گکچ )۔ ےک وہم یاش ںیم نوکر صان یککوو نک ھی تشک تار رامبد شنا ک نش

 روا بد کش قلا امت نر شرک کن ور اد وا نی منت یا ںیرینکاذبا ےھت ےہ راج ےتوہرہاپ

 روا قید ورچخ انچ ۔ایگو الی یگشاج سرعردا لاج ےسرصا: کول بسر ع ٹا ماپ اپ نکن یکور ےس فست قرص

 عرف نوع ےک ںورادرسے ڑب ددروا یکل ویتتساوخرد یک ا ےنرصصان یک ساوخرد یگہانپ ےس ناطلسرواایگلچ فرط کف یتش

 ۱ دیدات ابا

 ایآک اپ ےک ایل ےس دخصوجاب دانہ وگن دلا فیسرادم اجر یما نا کش اک شہرواایکوہ لفاد ےس یلایماکس یم نشر لج تہب رم ا ....: ہت نش

 ہلدی تاک تام یک وک کا یکے ناطر چ انچ ۔ اھت درک ف توودون ےک تمر یکں اروا ینا یا ےک ناطے رک رکو ایت

 -اھکررارقرب اپپ تسولک رویم انا کل انس ناطل سمی سپس رصان مرا شاد رصد

 ید لر تاع کت سورنا سر وا ےھت ےس را سو بارف تام فرط کرد یک :تواقب نره

 نا نام ںی اے ےک ےک نا ےس رفت یری ےتت ےہررکل شک کنگ اھب فرط یکم اش رکل گل بے ںوہد مالف ےک ناف
 به هو رت بارختےس بارخت اماع یھ ننگ آں یلاوددرھچپ ۔ےوہ یھنوجکپراابدرام رک لپ وکیھپ ےس ںیم ںولاود نگاھپ ےن ںوج وف

 یر یککاز وک ارواایگا اول تہب ےک ےن رکبلاطم اکے ید ڑوھچم تو ات کر عر وا یل رک رص ای کلک ےک ہاشواب ےل



 و ا ا ےس بس ان ا ا سس طا ی راہ اں م اشور عم qr لا. .le ...نورظنا رج
 قاب را یاب بروم کلان

 ووا نایک واں ووا اے ےک دبصقتم یا یخ انچ ۔یھوس یکن تم رم کیر ےن وہ کو وکلا لا. 20
 نکن اف باکس تم رواایل فلع اکی زادافو ےس لوٰود اشداب روا ماوگےس ےرس ےن ےن سا ۔اوہ لٹارش یھٹیذیلخ یاعاکت فو سا سیب

 یار ماگ رد ید و شاه ںوگول یھچن اہی نال ےاج ایانسرکوڑپوکل وکول ںیم دبجسم مشئاج یکم عد ےک ہد وکن ام ف لات
 ےن سلا خان ۔ایلرکودارااکےلھ ےہ م اش یار روا ےن انہوں وداع رذےک تاودو لام روا وتت رطار سود ےن یر بیج بام انچ ۔یگےندہ
 نامضمر ا۵ یھکن اطلس دعب ےک سا. اج جت اس ےک صا: ےک ےن رکھتے ماکو دراو ےس تابه ےک ےنر کل تپ مامخ
 روا برعد حت اس جت اع ےک اروا ےگ لاپ ںولوروو ایگتاور لاہووکں ورادی دہعود ےس ںی لوراوے دہ ےک مرفروا اگل ےس نشول راپا

 ۔ ےک وہ یاش س و کر ان ناطاس ی ناک

 فیسروارادنکوج ت وکی لار ہر لس نیلا یے یا وت ںی ےگ وہ بار کیر ع یا تالاح کا عید بج ےس سری ....:ہروشم ایم
 روا ںیہ تمہ بارخودایز تہب تالاع ہک ددروھمیب ےن ںوہنا اک ےن رکو روم تس راپ ےک تت الاع ہدوج وہ ےس ناروا یاب دن لا
 تك نواب ةامہ کرلوں ر ینو کے تن م یکی ساوخروے لار ايد اشواپ ورا که تروس یم یت اج تالام نا

 او تا طیف کا خ انچ ۔ےردےد تم دیک ے ت الع یک ےس لش لوقت

 یک وزعم یک ہ فملس رج رکا چ ےن ںوطر نا ورد نیر ہلا فیس روارااود کر یت ےک ںوہتعب ےک ںلاریخ انچ .....ی ورم یکں

 یکن اوسا ےک آے ایپ سار ھنلاہونشییلایگالچ فرط یک ات کس لو انار شر دا
 ا ھتاس نیا یھب ےڑوھکے لب روا تلودد لااوہ نکنئانق ھتاس اس2 اج _ایکہدارااکے ناچ فرخ

 گر: ناف تدریس یا وال ندرت قاین لس لس نی دلا فیس :تمواعیرصا: اطلس
 روت تیر دسترس انس شا گر ژاوی سای مانکن اطلس کت نو کناری
 ۔ےت ےل رکل ابات ےک یی ات

 یکن وہ توکار وا یار کر وظلال اک ا ےنرصان اطلس ایک اپ ےک رضا: ناطلسرکےےن تابلاطم ےک یاس دا رشا ی ریت
 یا ۔اھتد وج ویل ےک یلابقتساردلس نہ لا فیس نماد کس فلاریگروااوہ ناور فرط یر صو وخر وب ےک یا یو یک اب روا ید تم واک

 ںیشوخ یک طغلادیعردا ااوھشا فاح اکی یراد فو ےس ماوکں یم یم یجاشروااوہ لٹاد ںیم عن اطلسرھپ ۔ یگ اہخااکت عاطارواایکی ھپل ابنا ےن

 ۱ ۔ یی ت خیریت رانی ۔۔اگل ےنانم

 سم ںوربیگاج یپادوا ےیل کل وق ےس یدنمزایخ ےن ردلس۔ ےک اطع تاماعنا روا تحلضوکر ددس ےن ناطلسدحب ےک سا ....:تاماکفنا ئل
 ناطلح اج اک ادب ےک سارو او :ہئاور فرط یکں وریگاج یت اوکل اوٹ ٣ر دلس رخ انچ ءیگد ے دت زاجا ےن ناطلس۔ یکب لت زاجا یک اج
 : : ۱ ۔اوہررقم راہ دد عام اک

 ے طط ووج سیحنرکل صا باساو لام ماقوو ےس ریکنشاچ سرک چک ف رط یک مھسوکں وراد ےس ہک اطلس رب کس لا
 ناز یراک سو را وداوا ایک ساع ہرن ارام ہو قبل اطم ےک ممے ک ناطلس ےن ںورادی ہہ نا انچ اھت ایگ نل ھھقتاس ےنپا وہ ےتوہہنادر
 کے جر اپ ےک صان ناطلس ےن ںوہناچنانچ ہت دادی دہ یھادوخوج یک آں یلاو یھب ت عام ہو یکل ومالخ قت اسوھتاسےک نا۔ایداورک ںیم
 نے اد اپ ےک یادو یک یت

 هل ےک نش یہ نار مک اک خوارو صنم قنا کری ورکر ر قش دلطسلا ان اکر ھیکرار یاس یمارادنکوج رک دلا فیس ےن ناطلسرپ



 تطاس یاسا ںیم اشورصم ۹۵ . _ لورص..... قلب ..نورظنمایرت

 ماتی چ انچ یاب نرمال ارمین را فیس نا ا کب ان اک بلعوکن فنی دلا فیس جان چرب بار لک کر نر صرفا ار
 یار ز ےسارپ نضجاھتایلرکر افر گوکءارھا مامق نا ےن ناطلس ہد العےک لا۔ ےن وہ ہن اور فرط یکم اش ےیل ےک ےل انس ےرہمانپا ےپارادرس

 زوال ین لار قے اھم ےک کوب لای ابن

 نادر فرط یکن وہی ی ریما یل ںی ےک و ا داب نار مک کن وال بیت اطلس گچ .. :یراقرگ یر راپ
 ںومول تپ ےن رص نئاطاس وکوھپ ےس ںولاو ےن آل ہئاو نا۔ےئنگ آی یاو ین ےس ےتتلادود رادار رک قم تاک لا لو
 لر کلام

 تنش لو - یف کرام گوں ریحام اپ ہم وکرداہپ روا رخسار ق ےن ناطلسرکخ وس دعب بر
 ناب یادش یم آے ک ہدعتی ذو اای رکا ار ےن سود ناس ےس سنا ےک ںی روتے

 یوم تاند یک ریپ رتا ایگ درک نہ ظن ا

 رب وا تو تو
۳// 4 02 
 یھت یر "اب یوم نکس ساک همیار افرا نت لار وا تدابیر زاہا

 لپ کاج )اقا نور کیش عمل دوی ۸ لاوشر لس انچ ۔اھت یھب اس ک ایاطعروا ورگ اچ یکن اوکلومالفو دات ایکہفاضا
 :  یر روا قم تعلغ یر روایات لس را یک لعاکک رکا ترا ےک کب وش ےن ناطلس دعب نکیل( ںیہ گی رکن 7
 اکے را زرت ےس ننیج ںاہردلسوحتاسےک ںوزیچ مات ناچ انچ اک نی یا روم کروم

 یاب کر دلس یم ںوگول ناروا ںیہ ےہ رکی رایت کت وا رادرسرواءارھا شرک عرالط کن اطلس نت ویا :تیافو کر یاس
 روا ےک مطا کام ےک لس وج یارک رار یک ں وک نا ھت س ھت ےک نا ناک یارک ر رکو کسے العام یک ت الطال یاش
 لرز نین ںاہی ہو دوا ےالا رصد هک ایک اپ ےک ردلسوکی اوج نیلا ملعےن ناطاسدعب ےک سا ۔ےھت دوجوم ںی رع
 یک نب نی ارواایگی درک نہر ظوکس ا ںاہی نکنلاپ ےل رھا س یم ےیم ےک لوالا عر یلاوج نیلا مع اطہےک میان ۔ےرازگ
 یب تافویکردلس یم تلاعح

 ؛تارجاوج ےریہ ءتاجدد لام ےک لای ربا بسا < یوم کر تان رس
 تل ان دایر قتز ور تحس نت زرد لو ایا هورکهس تاچ اہک ہے باح ہریغو ی وہ واں رز ےس

 پا ےک یار ےک تافو یک روا اھت ایلدی رن ےن نود ددقروصن نب نم دلا الع ادب ےک ےنوہ ارے ںی راج ات ..::بض راشن اکر دیس

 عا ںیم رود ےک ہاشداب رہ ےل سا اھ کلام اک وتباع کچ جا دماغ اکر ص ا: نب جد حب ےک ساروا فرشارب رب ۔ایگالچچ شاپ ےک ند دلق

 1 ۔ ناروا ید م ام تام خودی رود ےک نیا ےس یار یک دیگ ہب کل ایجواسےک نیئالداعےک یار دار پ ںودہع

 یہ تافو یک اسکی نسب ترک وکی کے نرکل حتی اطلس شیحب ۔ہ رد کیل ام اکت یخ اتمروارادی دہع یلعا یھب مرا رد ےک
 ھی سی تلاح یا یل كاد اھ یراط م اعاک ب سدواھت یم ےن دق تار دلسرکےہ یی تادر کیا سم راہ ےک اہ

 9 7 کت ابہی۔ےہایکوہ یضاردوا شوخ ے متن اطلس کا پات ےا ےن ںیکول

 یکی اچ انچ اب لاک لا فیس دبی ےن ورت اک ام ےس فرط کر صا ناطلس ...:لا 2



 طاس یم السا ںیم ماشورصم “ارلج.....نورلخ نا راتج
 مع مکا ےہ اکس ارب ںوگول ےک ںاہدرجو یک اروا ھت یکایک موہ اد ےس ام واچ اک ا ای ورکر ر تم خ ناکب لحوکی تر عدقتسا ےن ناطلس
 یب دلا فیس شہ ا کت یک ارنوکاک شو ایکر قم ہفروکاکب لعحوکی روصنم سو رقفروگےک شیر ایلر کار گے ا ےن ناغطلس ان اھت

 شوتا لا لالجتس کر یک اروا ورکر بر ظآے اروا ایکو ج شارات یکے سا اطلس رح! صرع یت نی ایر تنی روش یارک

 ایک رقم رکن ورکا ولبوکی رشا

 دعب ہصرع یاب ےک سا ایک رقم وک ناک ں اپو رکا ولج ےس دخ ر صو ارقا شا رعب ےک تافو کر گروگان کس یک ار طو و الع ےک سا
 ریتم ارکان کر سر دادد نر کچ یک ارد ی درک یت تکرار ارقام راک ن ےک ر صم

 راي اپ فرط یکں ون ےیل ےک ناچ ناج قا قا ایکو ناب یک رقنسارق نا حسب مان ےک بلع ناطسرچب...:یگ مل
 ۔اگل نج رت اسےک ییہ ان مرادرسےک ںولیأٹ رد وج وم لاو

 تزاہاوک لا ےن ناطلس۔یھکب لطتزاجا یکے ناج رب ےس اطلس ےس رسا کے کیی تاور ییا شے راب ےک اک ۱
 بلع ایم آب لع سیئاو ات کس ها سالار زاد اراک نایمرد کس لول بج رقتسا رقم ار گو ےس
 اي لاو فرطگت افتاب ردراپدو تا اچ کور ے نود ست بلعر < تاج اکناطاس تا نوا کروم شی
 و سا کب یک اوت راف فرصن 4 ناطاس تل اپ ےک ناطاسےیل ےک رافس اول روان اپ ےک ین کرانہ* ےس لاہور روا

 -اھکر لاھب تموت یک بلع

 ےرصمر وف ےن ناطلس یم انچ ۔ےہ الاو ےن رک۔لھتپ اشارہ رفواشداباکں ویرات اکی و الا وکن اطلس ںوذد ینا۔...:یلامگدب یک قنسارقت
 ناکہ رتا رک ابی . ںیہ اج لاس ےک ںوج وف یر ھم پو کار د کنج اشتراک ار کما
 ہو کی کت ساوخردروا یاب اعم ناطلسروااپ آں یلاورکخ یوسی ر ھچک نکیل ایکو م تاور ےک روا ایگراپ وک ارف ےایردرکل کئے باردا ایکو

 ےس دروان ہت راسا رق یکایک دواک س دریک اہ ںیم کہو شل ےک ےس ر ےک قتل رش رک لاپ تارے اید

 را ترک اب تس ناطلس + امار و ل ورد مود < ماش هک گیر تاک یاب کج ییا بیرت تارق

 ۱ دک اپ ےک
 ناطاس ےن بس نا ۔ھت یھت مرفا سض وقا نار کک باز کس ا رط یم ںوگلےن او ےناج ساپ ےک رقم رقرکگ اپ :تیاماکں یل دات

 بدو نا کت زم ت ہی یکن ا ےس نار مکے یر درام داريد کد اسکار لو ان ات ایج ےک ر صا

 چن انچ ۔اکل سصاح تاج ا ےیل ےک ےیل ےسادنب رف اہ چی طاف کولی کل چے ںاہی ءےئئد یھپم ہردارزہ ےداپکن ا ۔ایگت سبودنباکدسرروا

 ۔ےگ ےن کر توکار نبر ےک ےک کھیپ ماشدا ےس ےسادفہ رٹ کیپ

 7 اکےن کش اسرکل ھقاسےک ہقنسا قی ںونار ککے ک ماش ےن سا ویب الطا یک شناس اکر صان ناطلس یحیی ...: مارا اک اس
 روت اس شرور یا ار را هیون دلا فیس چ یکے سارق یر لج روایلاولب تری یو کش وا ںوج وف یکن اوکن روا ایک

 دانم کز لس اب لا ےس اہ ےک یش باہم راد رس اک ولیت کرک ار طلا

 راقرگایلرکراقرکوکب س ےن ناطلح وای رعنا اش بجا دن اھتایالج تیس لوج وفوکں وفا ماش اطلس گچ. :یرافرگ

 یک وقالع یئالس ا یئاب ہوالع ےک ار و یکتا کز ںی ہے اوو کی رسان رک کات ی یفرشا شوقارروگا ضش ںیم ںولاو ےنوہ

 راد »دور کارد ریست کر يک گی چکر اداود سری بان ےک تموت کرم واع ےک سا: یکے اوج ےک سا کیر

 نیر رگ بم نوک



 تطاس ی السا شم ماشورصم ۹۶ لڈاںھج ..... فر لج ...نورلق نیا را

 بیگ تادردعبآر وفکر طفادیع لاس یا روایک شراب ےس ہعلفکں ورکشلوا ںوج وف یراس ےن ناطلسدعب ےک سا ....:یگاور فر کرت
 ایگالچ نش بو ین اطلس رکن ےہ اھگالچ سیل او ےس لاہدرھپن ائ ا ایلر کو صام اک ادوااھتایگفرط یک جر یادم رکی نیب ںیم ےس ار

 اندر تنم فلک ماش ل( ورگیروا

 روم داف ےس نشہ ا ایکو م تاور ل ےک رر ھر وا ایک اراک رسا اور وای چ فرط کیک کلا ےس اور. 2 کن اطلس

 سا ی م هال انگشت اخه سایپا کام. ار یاب اچ لب ماش
 | رخ ایگالچ اپ ےکادن وادب ےک ںی راج ات چے اول یھب ییہ انپم دعب ےک سا یخ انچ ۔ے سنزاینرپ
 لیگ لاو یاران بردار هام کا کاج کی

 وک اب یم واک یک بولا نب داش ب ر دلا قالپ 4پاک ںیہ ےک الپ مکا ؟یج....:ےتواتوراپوو ی رفقا

 لٹ ششم ہک اب رام ےک کار ےس کتو اچ انچ اھت ایان سولی بیان نما[ اصن تپ ےک یا نام اکں اہ

 نیلا حالص ناظلس چپ ےنپا لاحتنااکل ا ۔اوہ زی وجسروصت بلاک روا ناله دلار ابا ارحب ےک یا ایکو لاتا کا

 ابا ا اتر صان باکس ا انب نا اک اہ نالسرا اب اکں ادب ےک تافو یک ہا ۔اوہ سجے دب ےک تافو یکل داع ناطاسروا

 دوخروا یکن یم تمولعی کرہ ش سا ےس یاب سا ےن یا روااییک رکے قشہوکس ےن سا ال ۔اھتاترکا ہد یک اپ ےک لام نب لاکر فتم رہ یو

 قرون بقلاکی اذن نارا اک واچ دعب ےک تافو یکس ا ءاوہ سیر ۱۳۳ل ات اک س ا ۔ایگن یم نار

 گن لب کل روایت نر 5ار ز۶ کہ فس نار باش ت یک کیپ ماش ےن ںیہ راتوں... وا رج
 نا اج کاپ ےک ناکہ کوج ارق ےس ںاہو ےگ وہ ووز فوق کک ےنس ںوک اوسر مر تر جدہ نت رصد

 مود انا هچ گاف کس زیرا تو یک لک میکاپ سد رم روم
 ںورٹردا لودعر سم امترواایل نیب ےس ںیہ راج ات ےسادواایدرکلھتپ ماش ےن رتن اطلس اچ اتکا الچ لو او ےس ماش ےس جو یاس فروا تم ےک

 اناج ان آس یم وج واب ےک ےن عار مک اک اتورابود ےنروصنم اتا دانہ نارمکک اک اجورابودوکروصن ےن سا ںوفو یخ ایم معاق ت سوات یکی اب

 ہر دریا ےن کا٢ ی وہ ںیم س ی اج ھت اوہ کیر شوتا ےک نود لق کم گیج یا ف الغ ےک لیتو انچ امار را

 سوو ا۶ آ۔ تدمر ام آے گوا ںی کس لا یکبار رد دالعےک ساروا ےک ےپا یھبف رط یک

 : ۔ یو٢ تافو کا

 پچ گی آداب نار کک ک امور ےس ےک لاا ےس نوو دلت ناطے رعب ےک تس افو یک ا: تر موا یر ومعترف
 یہ ےت وہ تافو یک ا ۔ایگوہ لاتا اک ا شی ال3۸ انب ناک اکر ھم ند دق نی گمصانلدحب ےک نیئال بج رواہ راچ رب مرق شئے

 کل اب کاولب ےس ہک یئان ہنریضوکس ا اھت ا دانہ نار کک اک تاجوکر سارق کت کی کل اف ناط اس ےک صیغانچ ہیئوہ لس روم

 تا اڑا زیو وے نارواےھک ار ربو ریالی کی یتا سرو اا نا رک

 مارا چپ آں اہدردلسروا ر یت ایا الچ او ناز ان سری 189 نا ایگوہہضق اکن از اغ ہاشداپ یراج اتر ماش 9 :تسوک لک افچگ

 رکراج اےس تقےن نیئال شی ےئ دم اشاےانراکتسدرب لا بکن ار کلاس کت کج الو تک برات

 کن تصرف یا کش ایل کشر ی ھت سک اد واید تورا پاکی رادافو تاس ےک ر د لسروا شرتجو الت کس لا یاب روی رخ رص

 .- ای دانبنار کامل اراک ںوہ رپ
 فالف ےک ںیی راک ات مے ے کرک ل رتا ےک ع ان اطلس موم کس نرو قيمت ترا بکر هک ےن نر کام



 تدطلس یم السا ںیم مایشدرصم . ۹۰۸ ٠ لوا حج... مشیر .....نورلخ بانر

 ات ایگوہ لاقتااک ا ںیہ ورداای کچ سیئاو اج اغتکد حب ےک س اء یھی کوہ یھبت سکیں ویرات ات یم گن سا ۔اھت ا یجیح یم کن
 ترا اطلس بناب وک تن ہلا فیس نار کجا ام ےنرصان ناطلسدعب ےک تافو کا. لار کل
 ہت ایکو لان اک بس نکس اح ےک یک کر دیا موکت یک قادیان نارا ب ناکہ لع ےس اھم ےک ۃ دکن یدلاسفی ےن لا
 -اھتایدانب نار کپ ناک ب لع ےہ ےک ۃ اموی کر دیا

 بقا روا لی ناک س یت یک ایج ییا اکیا اھت چاپ تافو تم یگرنز یروصتم ںی ہلا ام لا اکر وصنمنار لیپ ےک ام
 بات یا شہ رات یکل اعم وخ ےن اپ ات نچ ات وخ تہ اکے رک مع اسم قوا تیتر ندا
 _ے روش ےس مان ےکءا رفت با قوم )یک

 تا /0 6 اطلس نرمو کما ہللا
 ےک اع ےس وہ ےس آکیاوروا ایی وما بقلاک روید ناکام روا شن لا الع یے اوہ ہناور فر کرم
 کب لع ےاجہ ےک ۃ اموکر دید رابود تو کناری بنات کام نما فیص انار کک
 یک رعب ےک تاو یک اوچ یش تسافو وا هوس ایر مک یک ایج ایہ لک 1۸ دلو اراک ادیب
 ۱ ایانب نار مک اک امصوکل ضامن ےک سا ےن ناطلس قاطم ےک تسیفیو
 شوق هرگز[ سادعب ےک لاتا ےک سا۔ایگو لاقتناکن و دقت ناطلس شوی... ما کت موی ارم ی ولا
 لپ یک ارکان ہ ےب تموکحیک اھوکل ضا ےس بس ےن سا ایج لپ داشدابایدام نار گر دبا س ےک ۶ ن اطلس ردا اھت ترمس
 اکو نار کی وا حر ا ۔ایگوہ لاقنااکل ا ںیہ شہ ے مایا اچ فرط کن شور عب ےک یا لایک کاتب نارمل ل ومو رقع
 ایکو کے امم ضا

 اھت ےیل ےک ےنرکل کل لاين یا ایک دارا اک مارک لک وف مانا ےنرصا: عاطاس 00
 ےہ الیھچب تادامف بوخ ےن ںوبر عش ہم یع۔ ینگ الطیب ےسارک تقی نیا را ےن رکر یس ےیج الل عر ارباب نک
 سین اور سی ویل ےک یکایک کن ا ےن سان انچ ۔ںیہ تاب ناصصقروا ےترککوکل وکظاقتےک ںورفاسم ےلاو ےناج ےن آرا ںیہ ےئ وہ
 هد اپ کال ےس یم ناروا اھتایدرکیافص حر ییدوپ اک ن ا ےن ناطلسہکنویکے نم وہ بولغم حرطیئروپ گولود ۔ایدرکراب رب دوا دا

 . سس گاو
 ال کس کتب لا لر وک دعب ےک گنج تسوربزرواایدزکلمتپ ہیطلم ےت الع ےک ہینیمرا ےن ناطلس سوچا 211 رییطلم
 نما لب 3-اع لاله رصا اکی ا ںی ویلو ےس یا چن انچ ۔اھتاوہہنادرھتاس ےک ںوینرج یبرعمچج روا عوف یش کج ن ارم اک شز
 کن وند لایت لود تسمه ترک دیرزجوج ین املا هال کس اه هک بد اس
 باب سا ناطلسروا ایمر کر رگ الو شاپ ےک نا دتا ےک ورق ےرسود اگل ان اراک لاو شش روز هک اور

 و وخ ےس لوک اپ کن اکو موم وآن اطلس بج نک اید یکی رکا روا مانور درک اعم هاشرپ ےک لا ےس اطلس ےس ا
 ایر لاڈ ںیم ے اخ یتوہاشواب ےک اے اطلس اےس اہ درک ہباتک

 نو نیر سام ارتقای ادرک فرط کی ۶ ے الع ےک آوا بلع ے ناطلس شی چے اوہ دعب ےک لا
 ے ایک کام باہساو لام ب وغ ےس لاپ ورواد رکا دوا رر ط کر روا یر تس راپودروااوم ابات راپ ود ےس ناچ انچ دا آرب ےیساقم راب ود

 ۔ےاچعاودتاب



 تدلاسیالسا لب ماشورصم ۹8۹ لوارصح .... شہدا .....نورلخ بارات

 اک یار طب ےک رفا شوق شا سل فیس نا لو ناطاس و ےالڈ دعب ےک ار... عمق لود
 اقتدار کی یار تک دا فیس کارا يه قرار انار
 0 ی7

 نارا مان کد فص کئ یکب جام تر نیر ارام یئ فط اد ےک ریشہ تعا یں وک سوی ےل لاس یارب
 یک ا دواایگمایدرکردیقرکاچ ےن رنک اس اوراق رس اورابودوق ایل شانس سا اطلس یر نی ایگ دات

 -ایداتہوک ارگ وب نیب دملاردب ناپ کاک س وای د فرط کر فصوکی ئاطت اب دلا فیسے سچ

uرضا: ناطلسدحب ےک اا ےک ر رقت اقوا ےل ےک ساروا یک رش یئاوتہجسمئاج ین عم ن ران اطلس کال... نیز  

 ۱ ارادت اش دای زس تال م اتے او ےب کب ا لی یاو رر یت ار ھت لئی اش شیوا

 شر سک وچ نارکار کوکں ورم رط ںوداچ ےک یا از پے ایک ددی زمرک چک عاج یک ہکاید مگن ناطلسودالع ےک نا
 ۔ے دوو( متر تم« گردد نور نام الع یش[ )کک ی یک ورک وایت اروا یک رک اش

 لی بج ۔ اہ ےب لا ےک چر ےک لام وان سما د مع ن ناطے الاد عب ےک ےن وم راف ےس جن کم
 ۔ اج یکدای ےس مان ےک یو یی ئانب یو اقناخ کڑب تہب کیا اےک ناوت وہ ری

 یھب تن ی اش اک لا کم یماروا اگل اب ردانپاود ںاہجایگی انب لااڑب تہ کیا سم لت یباش ےس میک ناطلس یم لا
 ۰ ۔اھکر ل دلا راد م اک کا ےن نئاطلس ےہ رر.

 رطب تسرق اراک ےک بابک ایک حیا المپ ےک نیت یم ےنام ےک تموکی پا ےن ناطاس ...:ئرےک اطلس
 اھت کچ اج لہو کوہ ے صو روا ماشادنب رخوامشداب اک لو ا اتردااھت اک وہ تان اک یکن باہ درس ےک لاپق بر وامرفا وتا نار کک ان ےک
 ساب تا ےک نسل اونا ع الطا یک جاوا رو اطلس بجا اه ماش سم نان
 2 آلود شوید ےن رک

 ا دورے رھ ںی آے ہر حقی زیر اوس کن اطلس ےک خر ی اازپا ی یاس ود ذس ناطلس شو ص9 را لا... ارد کن اطلس

 ق _اھت یک اچضاھپ اکن یب دلا الع نااطلس ہاشداپ ےک نابتسودنہ وج اھت یھب ٹی اک ن اطلس رواء اوبا خر روم روھ نار اک ۃ اجرت سےک سا۔یئوہ

 لیگ رهن لباو اطلس چ نکرد ارتش ان اجاکن ب دلاک الع ناطبلسروا اب اکر ان ناطلسدحب ےک ےن رک

 وم اھت اول ن اروا درک( ر یوا اےس کر یت تج ھت ےس یا روا درک روک یھی زیما ےک مریم سیم یو یک نر ےن ناطلسرک آںہپادرم

 ی دی مارا

 روش ) منا نبض اراک امت اس ےک لا شی یر یا های وی راست اي ےن ر صا نال. ات اکن اطس

 ےن یارک آں چادر عم ۔ای آل ہئاو یب ساس ناطاس ےس یر ا اھت ترک ریت داس ےک ناطلس رتودایز حر ط یکپ اب ےنپاوواھت یھب( غرروم

 سو نر راز شپ لی ساروا ایگ بهزاد چا اچ اد اک نانی و زاورداکیکدن اچاکبدناخ

 ےن ککے ہ ا اجاھک یب ۔ایگای تافو یتا رھیمادوا یا صاخ اکن اطلس ذی آں یاد ے ر ناطلس بج ....:تافو لک قاسم
 -اھت ای دے رڑرہ زوکں ا

 یاب یادت کن و 7 -  ب0 رفا ری ۳



 تدطلس یب اڑسسا مارتورصم ۳ lee لا صح... لب. ندرلف نی ا٘ترات

 لیس نعاس رک اپ ےھت ےترکاوہہت کٹ اےس ےرسود کی ھچی وفود ہک وہ یکرہگی دا گچ ج ذب جت اس ےک عااطلس تاقلعن

 روا تارہاوجو ےریب  تاودد یلامدح ےب دعب ےک تافدیقپا ےن للءاھترہا تہب یھبل ش تسایس اناج کر کس رو ناسا آی
 ۱ ۔ےڑوھتے رخ زس وچ یقحنا کت ہی یرسود

 ایک رم بج ےن ااا س اعلا نہ ورک ترص کو اھت ایک ول ںوکرت لی ےنام ےک نود دلقرو سنوار جی. تم الام و

 دارت پ ںولاد ون ےن ںوہناےہ ر 21و هاشدپ تعلق رعنا ا- گر اقا ی وا کیی جب ناتا
 عوف یر صلیب ہعقو ےہ ایئادچ۔ ے ےس ورکر اینا لکلاپ ےت ےترکدن یادی مات لو لپ میت را کاپ طمع پلان
 یک کک یھٹیک ناروا یر کیل نا

 ج اھت اتچ رپ ہل یف ان ہلقند وج اھت نوماحداشداب کن ا تشو لا اھت ایک لمترپ نا ےن نود دق ناطلس سم چل * بج :ار کس پت
 نالردنا ایاھت نشا اکن وما تساروارب یگ ا ال یک مولعم ںی تاب ی نکات یک 1مان اک اشداپ ےک واں یم ےنام ےک ر صا نئاطلح
 اپ تہ؛ ہد گہ ام شما اک سا اھت ایگوہ نارلسمرو اھت ایگ آر ھم ید ہک یا اک سارا شود یک ہیچ ۔اھت یو اشیا روا یئوکن ایمرد ےک

 اتا خس ر لاش یر وا نہا درک قم فیطواکل ا ےن ناطلس ےیل سا۔اھتاتھکر لایخ تہب اک ایج اوروا تراک نام سم

 رابه ےک لایکی ا ےن ناطلص نان اھ درک دمزج ےن ںیٹرکواشداب ےک وف مو ....:توکحیکں ونارلسمرپ بو
 یری ی ات ب اوب الاردا یگ ہد رفوف ںی کہ اھت کچ وہ ناملسمیوا او اکر راس ےک نادا ناشر جا ی راس ےک نفر ایت
 ۶ -ایگن واش داباکپ اھت ن املس یاد واب یوا ایک اچ یب ادرک یر عم اوچاڑ یک ا ب فرط

 ایر خرس درک یایااچ ابرار تا ایک اطم کس هاشداپ س باوب الا اطلس .لق و
 یار ترک روح ےک کا اید رک وک اےک رک اروا یا تاس اول وب رب سپر رصد جک ورد
 سات اوہ مع اک تاب سا بج کن اطلس ۔ایگ آں یاد حر یادفد اپ اھتاک ر یر کچ نکی ایک ف رط یکب اوہ لادفد کیا ےل ےک ےنالب
 ہبہ یخ انچ ؛ نگ وہ ناملسمب ون ادب صر کسب هاشواپ ےک لا ۔ایگن ہواشداب ںیشرکر کے و اد عش وف صھوکں یٹرکی ددوخ ےن
 3 ایگ ورک نال یر زجب ےس نا ےس

 شادی فرو مدارک آش ٹب وان ےتالع ا برعےن اد نکر یق٥ی نی یش ب ےک ب ۔:ماتخاکت مول یک ون
 ے نادعب ےک یا چغانچ ء ےئوہہش بایماکس لادن کشم نا ےن تمولعی کرہ وف. ےگ ےن الیھپ تاداہضروایلرک یز

 لگن ای داش لی ںی سکه اراک
 ایام الغ یک اورد مکر ےک ےرسود کیا ےس عو یساذہاےت ےگ لپ لل کلا ہم ےس و یکں یہ داش کی ب لوچ... ب اپس اےک سام

 ںیہ رکود روا ایکو م ےس ےس کاک اک اردا کس ےس کلا | رفیق سکس نو را هو
 ےک ناپ: ےہ ترک و تع اطا تروا تو« لر ادراک ۔رصود یھب را مقابل گچ روا کد ککے نا ےن
 شب نام حر ط یک نا رکل وحتاس ےک دور بر یک لادن یگب یئوہ تم لک تک لعروا ےگ نی پو رگ لس تب
 بر ل ایراد تشر یک ن ا کوچ ہدالع ےک اے ےس ر ےے وکر وار ھوا سیم شالح یکہر یو ںومشچ ےک یاب روا لو ارم تور به وہ
 وب من لک ٹدطلسو تمولع یکن ابا ےس ےک ر یم کر ےک ینا ارب روط لکی اذا سین یو مقا یتا کک -7

 دا اخرا ےک ورا ےس ریا ےس دخت ےک ںی ات م وتم در ته پرکن... لا قاپ ےک ںونمرا



 طاس ی الا ںی م اشور صم لا ص......مششرلچ .....نورلخ نیا اج

 ھتاس ےک نامزقواشداب ےک ںونامکت ںی > ےا۹ ےن سنا انچ ءاھت ایکن یو اشد اک وترا ویل بس یلوا یئاھپاک دعب ےک سرو اھت برکت
 یا ےن ںونمرادعب ےک ےنرم ےک ا نما دو اشداپ اک ونموا نیل نیر سیوادوجاواب ےک سا نکیل ئوہ تسلوکس ا ںیم سنن یھی ڑل یھب کچ
 کلام رار یک ایات اشا وکی اک ن ولے ےک

 روا ےس د وچو کن ا ںیہ عج تح کاپ س ٦ے مم اشک ات ایک الطیب ےس ر ییا ےک رم ات العا ےل ہصرع یھب ےس لا.....: توا یریلوا
 روپ ےک سلا اید رکاب وہا چپ روھ کوک لم ےک سارواابدرکلھپ ا ےن نااطلس چخاتچ ۔ااہت ےنزیلوا نیل ےردرکے اوج ےک ناطلس ۰

 3 ۱ _ایگمریوادعب

 روآل مر ےن سیم وف یم مری سلو انچ ید کے کلھ ول وال کنار لک ان ےک بلع ےک صان ناطلسرھ.....:تاحقف
 کوک ونمرا دارت یو يلرک ع ےسا فرصت لب تی روا يه را تل یاب قرب ےک سنا ۔ایدرکایفص اک یے فرم روااو#
 ےس ۔یگکوس ندادحت یکن ا قباطم ےک لوت یا ۔ایٹر کار گم

 چن انچ ےھت رتقاطن ںاہی لاس دار شاکں ویئاسیی ہک. ئگ وہ کانبقخ یئاسی ےناد ےجر ںاہد یک ایا بج رخ نک
 ۔ایوتومشاکت یا یک ں ویک اسیمےلاو ےفر مم سصکروا ايد ی لی گا ایدرکل موکول وبا

 بس اکہ ناملسو درک د عم طاوکرصحان ناطلس ےن اب ھج نب شاد م مشن ےک ںولخفدوجوم یم ںوقالع یئور فر رود... اں یل
 روا یارک ولت ساوخرد یک ا ےن ناطلس یخ انچ ےک رکواھچ فالخےک ںویئاسیع ینا ت یگام ہدم ےس ناطلس ےن اےس نو یار انچ
 هر کل ایارکل تاسس ےک ںوج وفیک شاور م ےن ںوج یخ انچ ۔ایدرکہن اور فرط یک شاور مرکاوبوکں وج وف ےس ۃاجروا بلع؛ یش شی تیا

 یالسا نیلی اج سیم ںوڑاہپ دوا یئوہ ییڑھکبک اھب وف کش شاور م ۔ایدرکداب ہو وا لپ کب ایلرک نٹ دلج تہب ےسا کیپ فرصن رداایلرک
 : وا فرطاگل شن ان ویری روا کب ت اتناکناذ_لوجو

 ہصیعمروا لوسر طو تذا ےن ناچ انچ ۔اوہدناور فرط کل کز روم نار کک ناک ب لع ی عالام ےک یا... تام فی مم

 ںیم ںوسرطروادت ؤا ےن یک ہو الع ےک کا ےس رک تل اتو اکسل هک اےک فام اک ےل کات

 ا ال بط باور چر دایر قم ن ار کک ینا گلا

 وچ ی رکو رص علق ےک روا تواند رای لر ت توک ران تک بهره کس لا

 ید لاڈرایھتہ ےن سنت اے یکے رصاحد دوا یو چاک ٹیپ ساک پکس لاک کاپ گن دد

 ۱9 می ےک چک اپ ےک متر رل لک ےس تلق ہریشو یہاپسرواءارمادوارادررسےےک ساہروخکنپاشاپ اک وطمرا۔ یکب طط نایاروا

 تاپ دلت سوی ون سو نرو باقرپ ںوقالع اتے ک ناپ یک ےک سساروا سین اطلسدعب ےک ت او سا

 ساروا نا وکالب تموکع کیا سم تور کل وب جت فر رد له سل تای فر کیا ۰ :س و6 یر

 اھت دے درا رنک یواش هو: نیاوران رج یکن ادنا ےک
 ٠ ےھت لاش سی یاد کی ہا یھب ےت الروا کم فلتیے کر یخو بنا ادوام یش ناتسکر روا نامسارخ راز ماری

 لم بوجوا ککم رت یب قرض کک زراوخ ںیم لاش تمولع یک ا ۔اھت اٹب کن اخ یہ یل ینا ید تمولع یر سود گلی رج

 یدو دم کت موق کا کیر اخلی ںیم برخ بخ: یو کز



 دهیم اور لو وب ٠
 یک رک چ ےس الع یاش روا ی رت ےک تمول کہ ن انوکالپ توک کے کم شوارع وچ ہوالع ےک لا ۔ےہ اترکاوہ ںیم ںوکلگیدڑپ
 ایج ےس ےک رک لاھور یھب نارک یوا ولیت یک روا برک تاس ےنپارواھت ج2 ی ماشین دے آارپا یھیدنشاوخ
 امير تالاع ےک ناک اینپ امک

 قرات ات ں وف نارکاھت اترکاوہ یھب اب وھی گی ۔ںیھت یتوہ د سیف یک کریک ھت اتوم یوا وک ں وک نا کی ۲کو مم
 ںیہ را تے او ےک نے نانو ناصتن اک اروا) ے رع بایماکف الغ ےک ناروا سام هدناف رم نامه گنج گرگ
 E ۷ کٹ ےس تببےرسود نایسرد ےک ماشروار کے یاس ضد تب ےس تموککیر صو دح یکتصوکیکن اخ ید( انوہوک

 _ےج ےگ وہ مئاقہت اقلعتن اتسود ےس تمولکیئالسا یکں وک ےک نااہل

 نان نکس یک وب یاسر طبل نت میز... یے تموت یاش
 ےب لوقال درگدار وا ایسار گولو ورک ےھت جر تاک ھبف الخ ےک ںیوب رات ات ےناو ےنھکر تل٥ “ےک ناخوکالہ وک یی رات اتےناد نک قلتأۓ
 درود تم یادت 2راه ران رم

 ےک نا والہ ہلکویک۔ ےھت ےترکدنہپ تن اچ لا رج تک نخ وداع تقی رطب ےس یہ مور ش اکت سولی کں وکرم
 ی شناس چنان سام نوار

 رم نطق باناک سا ںیم ںوقالع یٹور و یئوہ مئاق تسوکع یک کیا اطلس م ںیہ ر ےک نان یوو بج ںی عا... وفا 1 یر

 ہل کی ھر نت اس ےک نانی ےن رفع ےن وہ ےھت مک وم سنا ۔ ےب ر ےک توات رعت اپ ےک سا یباطم ےک لومعس اوہ
 وای کرو ظنوا ناطر ےس ابادد رلے ر صان اطلس شر ن اف کن انا اشک لر

 نایداش کلیکی ارناخ تاشتا ےک ںوہاشداپ ےڈہ ےڈب ےۓرمدہہکیتیتداع یں ولر اہک لی اکن روم

 فایل کلاچ اچ ید ےس دروغ ےس رسان اطا لارج: ئایا یک اہ چچ ے ےک ورک

 او شرر اک ما تولد ارب و فردا ورکس

 کیا شوی اوو ود نب رول اروا دل نب یتہافط تنش ۶ نبلطر تیمم یکن اطلس ےن ںییب راج جار اھت ایکو ہاکپ نشر کوچ یت رتی

 ےہ بج ےک یہ لا ناپ رب ماما کب ہنادواوارھاءرادرس ےک ناددوالع ےک نادتاس ےک ناءاد غی مس نا لا یر
 ناسا اکے ات ابا آئ ےس مازت اد تزم تہیرواایکل ابقتساتصدرب تہب انا ےن یر کنی ناطلس زار زگے طط فا

 و

 نایاب 7۳ روپ ےک جگ و

 لاتا تار ےک نیب دل کل ے ناطلسروار ییا کف قاس روا نونا بنے نا بیر قطر بج

 گن لایک اسم ےیل ےک

 ےن آھ اس يا ار فارگمد جردب ہجرد روا اضق ہءابلع شش جسم حماج علق رحب نو نت ےک 72ھ 2 اطلس

 ا ول بسروا اوہ اکو یم یکدوجوم یکل یو ےک کز اروا لی ےک ناطلس رها کلا ںیتکید یھب, فو ںی وئارہ۔ےناو ٠
 ی بم کا ناطل ا اسار



 تطاس ی الما ںیم اشور ۳ لڈلص le رب نورظنما گرا

 ںوہلا ےس یاش ییہ زو یتا وفا هر صرف کس سوبا ار نار۶ ر وادار سیم مے سوپ ےک سا .....:ہداجم اک
 رک ےس وتش مالم اروا روو تتاح یک وتر ےھکر را قرب وکن اروا تظافت یک ئ اش یگ السسارکیدروا گیرا ںیم سیل ؟ ےن

 یکے فرط یت اوکی نٹ نی دلا فیس ےن ناطلسدعب ےک لا انچ ۔ںیلر کر وظنم زی وایت امتی یکن اطلس نت ی ۂیواتیکےن رکداہچ
 کن اطا بجا ۔ ےہ د یک یک ایت دوا ا ےن ناطلس۔ےرک شک کے ن رک فان دو یوکس ا ےن رکل یھب یک پام یتا ےک ناکا
 اوہ لم ز ام ینیراتروا ہا یک ںون ۔ےھت تا سےک ا ناپ وجرواےدنئ ارے کر یحسوبا ناطلس تای آباد کے ریس

 ەےھج ےہ حور ےس ےرس نت تاج اتا نایمرد ےک ریحسوبا ناطلسروا کی زا ہاشداب کراتا ےک ے ارم ے الع یاش فرط یر مود

 اھتاتباچ اناورکداسف نایمہرد ےک ںولضمروا ںونارلسیوااھ یو اعر دیع وبا ناضل حںرط کرب ناب وج کوی

 کباب ںی وہ یر گنج نام د کس لوس ار (یرات )کس مزار آم ادوام دوا نابوج لیپ تس لا... یک کیزا
 ےک ر صان ناطلس ےک لا نرود ارگ نیل نر وکن وقالعٹک1ےک ناسارخ ےن کیزارکاوہ یت اک اچ انچ د یکی دد یک ا ےن
 اب ناطلس ۔لکت ساوخرد یکدم ےس رصان ناطلس فالخ ےک دیحسروا ناطلسروا ناب وج ےن سا ےن سا ےک وہ اق ت اتات یل ارس وتا

 یک ارف ویو پز اروا ی رکر واظن اوخرد ےک

 یک وتس ارد ےک ناطلس یک ساخ یک سرا ناطے یا ناطاس ےہ تک ر وک ام نا... تک دعا

 " یکی رزپ تار ےک نالطلسروا چک اخ اشلا تک تس یا واو مش ےس اہ ےک ےس رپ آھھ روا اکہ ا بح نیک ایئر کی پاو ریت سے را
 کت رذجم ےن صان اطلس طیب بس رصان اطلس .مت_ هجوم تل راد کس نااطاس ساک کبر زا تو سا ۔ایکراہکنا اکی گئ ان
 امر لی مم ےس اھم یار چ گر تولز یکے نرم ائ اش یئالساےھج ےن ںوہنا اھ دا

 ےل لب اد ےت الع ہد ےک نلاسارنےس کب ا ےن اب وج فرط یک سود کیو ۔ایدرکف احسوکن اطلسروا ایل رکل وبقرذخباکن اطلس ےن کیا
 فی ےیل ےک ےس عیب روا ۔یئکوہ عر یر لہ روا یوم در شوکشنکی کن ایمرد ےک دیعسوبا ناطلسروا کی زا اھت ایلرک یف ےن ارب نج ےئل
 سیب رگ نا مہہ کا اوہ ادیوپ بالقنا تسد رب زروال آی بت یم تالا سدا ناک ایکو ات اباد نکا فر دوا ۔ کر

 را ین نجس ےنارھگی اپ تمواک کز اروا مرک ود اک یہ ےک رکو ریپ طب ےس کا کا ج... :لار حک زا

 نم ی نر کل ابا ےب بس نا یی یں ناروا ییز یک دالدا یک کا توکی دعب ےک یا خان اھت کوہ ات
 روم تافو یکن لا ںی ے۰ ۴ت دات

 درک رنگش لو روا نی لوح ایہ ود ےہا ےن لوفود ناروا ےن نئے زامج صدا ہشیما ےب ےک سادعب ےک ےنرم ےک سا
 اکا ےک سر ۳ر پیر وار ددسر کوہ رارفے یگدلنب طناب نود زا ےیل ےک خس ٣م بکر وار دلسرادرمےڑرود ےک تموکع یکم پچ رخ اچ دات

 ۔ےایکک نوا ںیہ یک ین تہب ےن ہی رشوا ہی ںویئاھ وفد ےک ناوکن اکے گم ےنرکت یباقشرداےپ اج

 ےرسود ےک ناروا اب دار عسکری روسی یر روا اھکر میچ مرپ ںومز ےک وفود نلا ےن یریتدار لس تاچ. دید نر
 نامجو اپ کس نااطلس تاس ےک ر مدیاوکں وود اے ےک م اکی اچ انچ ید نر یک ننوکت یاد زی وا
 1 ۱ دیک اسکات

 یکن جت ھتاس ےک نا سیف ینپا سچ ےااسردا ای دانہ نار کز اون اب کیر دیبا روا اي یشارروا شوخ ےس لوود نا ناطاس
 ِ ۰ تای یورک یاشروا لک کا ۳ میاد یمر لب ںیہ اور فرط



 تای السا لد ماشورصم ler لو .e ا نودلغن باتا

 ے دا نرو ے ںاہوروا ےگ تہ روم یم لونودو روا یگوہ تسلنوک یغلاوباروا یرطع ںیم کج سا۔ایدرکغ ورش ل ادجو کج روا ےگ 1

 شی ب یک ں وتاب ںوراچ نارپ کج یانو رم احب ےک لام انچ ۔ ید یکن ا چی رذ ےک دارفاےک یدپمونہروارہقخونب ےن روع یگ درب
 اکا با ی رک ل اع ٤ رابود تصولعیز اج ےن ہصیرحوا نیمررواایگوہ یھب ال یم ساود کلب یئوہہ تسلقف رص نوک یفلاوبا لول
 دال یر نگری اب فل

 یکں تاب لود سيم تم سا ۔ یئوہ غرورش کن ہرابود  ںویکاھب نی نا لٹم جے او” دب ےک سار... سارا کسی
 ریتم ری بزرگ دیدگاه اس نامی دم کاری اطلس اپ ےک ناطلسرکےن تیباکش

 یوم تاک ا نکی یڑل کچ ےس کشف ا ںیم تیاح کہ یخ ن ںولادربش۔ایکب قا تاک ئا ےن رکشے کس ناطاس ۔ایگوہرارف فر یک نم

 کت یاکش ےس ناطلسر مک ےن یومر۔ایمگ بار مینی لاو رگ عجب ےک سا ۔ایکوہ بایماک سی ےنوہ رارف یھکر یر
 لر تا ےک ںویئ اھ ساروا ایک کش یاودحب صر نی يا هردو یر ےہ ایک شپ راہود ےن نااطیلس۔یگام دوا

 ایج کشی ھکہتاس ےک سا ےن ناطلس ۔اینب شاپ ےک ناطلس رکےن تیاکش یک یمر ہفیطح سیہ ےےال ددحب ےک سا :یرافر گا 1 ظیمر

 ا درکریق سیم عفت ےا ناطاس ںاہج د ی ےک ناطلسرک ہک ییمر ےن ںوہنج

 ےک ںیہ راج ات ہد رک آگ نر اکرخ آ اگل ےناھکں یر کوھشی کر درد ہصیتیج رگ سکه مرگ لوح فطر ها ک- یرافرگل دیمر

 ےک لار روا کہ کل قت ساوخرد یکس ا ےناد نہ رٹ انچ یکت سوخرد یکددم فالخےک ہفیطح یھب ےپاروااپ گالچ اپ ےکادنب رخواشاپ

 اکا

 هدف( یش ) یارک کلک و قسط زا ار تی .. منا کی نر
 ناز اھکاوکں ریت کراس ای ا ںوراف رم رضا رص رکبو! تر طح یس نک ہو( یگ کش زا رگ رت سکس ل وضفرووجومس ۱

 کیک اراده لایت رج یکم ہی انچ سو« لا فف روا گیر تی تایل وام ےک ید کنی کل ار اب یے ک

 لقب سا یھ تپ کت ا دوا ےن کب ق اھت اک اےس تین کب او رجارداایکرہاظم اکی متر بوش تب شاپ ےک انب رشروا اھت یئاھپ

 ۔ائ؛ تسلیم گنج ںاوگادنب خایدرک
 ےیل ےک دیصتم ےرہ سادووج ںی رب یل ای ڑاپلکرواے ڑواھپ ہد ےس ےضیق ےک کشا ا ےن تنگ اتاجاہکگ گی :دالخےک لا

 اوم شوخ تہب صا: ناطلسےس ےانراک پروا تسدرب زںساےک یشن یہ ےھت ےہ را ےن داس ےنپا

 دا دداہدد یش انچ ںی م یم ےب اتم ےک سو راہ ود ےنرصان اطلس ایگ ہم کک رابود ی شکار. ی

 ایم

 تار سا نکیراھت یھب یدکی اما لا ۔ایگوہرارف فرطیکزات یہ ےت دہ ا رقادہاپ دیر ٹچ ےےاڈ فرط یک سودی

 ۱ دایدرکاپ دا تاب آل یئاو ےس حر شی ےانہرص ان نئاطلس بج ناینیاپگاگرکرارر کس یم یجب

 رکاب دارت یہ کیا یک لومالغ قرص تو لا ید تساوف یدازپ یایوکن اطلس ذ_ ہصیمحن یے ام نس لاس یارعب ےک سا

 یکن اطاسروخروا یورک لکا اچاوکہ يق ںوہنا اتچ- لود شير دوتا میش نیا او ور طخ ںی لا

 ںو »درک د تز اجا کت اب تاریک رمز لابی ل ع الط یک ےک یا یکن اطلس کوچ ۔ ےگ وہرضام ا تمر

 م کک کد ےن العام دعب ےک کا ۔اید رک اویا ںوکو ا روال ماقا ےس لات لا فرص یم نکے ماقتا اب سا ےس
 به ذرات مپ ارگ اعم لود انچ دان نار اکز ابن یھشکل اھھتاسےک یطعردااید



 تل ی السا لب ماشورصم ۵ لار ..... قفل... نور نور اج

 از سادگی اجلاس نا 1- هاست کس[ ضلع نوع ور e :تبایش فال ےک ںیہ

 ناروا کیل ےک وم اس ےک ساروا کت یاکخ یک نا ےن ناطلسءاھتایدرکل وے ےک سا ےن جات اتاچ رک اف کلش یب

 -اید چل یئاورگےر تامادناوکں ویو

 تہب ےک ںاہو ےن لومال ےک ںاہد کاتب بس اک روا« شارپ تسلط مر بک وار رتا ارفا سییہمر بک

 کرکے ورکشاپ تہ یاو شے ناطاس وتی ع الطا کت اب ساون اطاس بج ۔اھتایدرکل وکپ ورگک یاےک نوک روا نوراور مے

 اکت اطلس وضع بر نایک مر یخ ۔ے وہ ےڑھکک اھپ گول بتسدوجوم لاہو کک وک کشا ا ۔اچیھبف رط یک مک

 : یدک اعمال ا ےن ناطلس جانچ ۔ےہ زادہ ۃامطقاکت اعتاد تس الام ناد کا کرکاھٹا فلعروا اکر قا

 7 کب جابر اترک سوگ لاو لر شاید کس سازی
 ET الوا یکی ایپ ںاہو کتب اکے تقولا ار واایگوہ ب ایمان اهر چے صرکوجپکنایمردےک

 دا 7م اوقا اف ذایس یئکل یم ناڈوسہ۔ےہ اد سی مت مضر الاغ) میلا ے رسد رواےیپ برک ار س تس کب رخ اڑ... :یلاژوس .

 متبل وقدم ےن م آرا س ےن امد ک تاع ئالماس لکت وک اید جمال یراق و ئاچ

 یک اصون خراش کیا یاد شک ات نا نب نسص جہان رپ ےتالع سا کے س اھککےن ییردا فل ےک بانکی چوو ںیفرفج
 ًراصفت لٹ نا یب دی دالعےک لاگ ای 1 7

 ۔ےہ یکت سوپ ےتالع سا ےن ییا دالع ےک م قر ہیرے ترکس واک تاب سا کول ےس العل ادو کیی را ون

 ' یانو یک رشید ےک ناچ ۔اھت رشت ی تن انار آم ک0 یا فرط یک رش ےس ےس الع کا رے موق ؤیص

 سل داب اقا کن یدک رواروریما۔ یھی الہ کرو گہ یم روا کیا دالع ےک ناروا یھ آم وق

 لوکس وی نرو سده دا اس آلا اچ سد یک اما ساز رز ا

 تم ااکن اروآ نوبت و بو تمولع یک نا عر اار پا ایلرک ی کرہ ےک الم ےک یت یارو رکے ر فر وا وب اتپ

 -ایلرکل وب موسا یکے مو اروا یک ب تم وکار اکن اڈےرپپ تسیرفم یک ناڈو رش ی نیب

 قے واشرب الار کر قلع موت ا ۔ایکیھب ےس ںونر ککے تہب ےک ناپ تک نادل لاک... اراک اب

 هتس تار یقه تست ام لس سانت ےس اچ ےک رار ناک ا الم ےک یہ ایج ۔اھترادنمر ہو ہتایک

 ۔ےہر تاج ےن رک یھب ار کیے او ےن ؟سییدعب ےک سا

 مالظہ کا ز ےک سادعب ےک لا ۔اھتطاج یبرام نب یلواسن مااک واک مے اشا سنی ےک نا ںیم نام ےک کرت ہاظ ناطاس

 ےنام ز ےک دعب ےک ساروارمعان ناطلسرھچب اھت یارک ت یر ی انو یارو ااغ ایہ طلسم رپ کلک نا نارمجم افر دایک( نے هدا

 روا اص یک ں وری ری بج( ہا اشنا) ےس یہ رک قو اں سلس وتو ترک ا ۔اھت یم اس ذ ناک ایک ےن ےند اش داپ سنی سی

 ١ 2 تونس

 ےکر ممارہاھوجایکراتقفاہتسار ارے یا قت اوہ ہناور ے ےس فرط کب ر یوم اش بج ....:ما رجا اکہ اشواب ےک ر ورگ

 لا ےن ناطلس۔ےھت رانی دارج اپ س یارک س تاج اہک ضد زرص ناس ردا آے ےس ار کاری چ انچ ات سا

 سش کان یتا ےک یا ےس نعاس والم ےک یا ات یک درک سخی اوج شير لڈوجوم بی ر نات تے ڑیوکءاشیداپ

 .٠ ےیل ےک تصدخ یک ئاہوالعےک سا۔ےئ دیگ رده ورد رخاکے تار زاد ما و مان کس کت ہیچ تاب ھوا کت اقلب



 تاب ی الرا م م اشور عم 1 نورلظو بارات
 نیلرکدادا ر ےس لا کک بج ےس ا ےس کت عرف کل ا کک قو ساوج ےک رقم نار فا ےپا

 ب ناج ی کشت ست ی تیم ی تب کیو کہاشداب رول تم تار ےک اج :ازلوھب سار اکِہاشداپ ےک روز
 روا و لات لات ای ۶گوا بس یا ےک اوج م ق یراہ یک ں اردا ددری انچ ان ايگل وب تسار وو کی گے تبیحم روا ۔اکس
 س ق الع یان لومو کی تچ ر و تس کیاود نکی چک ای تردا ی تک وز روکنا هک لر لوید
 تاونح۔ تیبوتصم شئارکر فو سینا ےن وج بردار ۔ےر ےترکارازگرکاھکا مک یھ کول انچ یک ل یھی کا اہ ا
 رد آچکے اڑ کاو ت ۶ہک روال ایت اتن اک اد راپ ود ےس رص اطلس تومن رفتی ہاشواپاکرو ر کب ج دعب ےک سا۔یٹالد
 ۔ایدرکل ام لام ےس مارکاد مانا

 مکروب رپ روا تا لای روس لو یر کد چپ هو چک ساب ےکرورگکے یکی تیوب بی...
 عین تا اچ ان راھدا ےس لورجاتےڑب ےڑب وکل اروا ایکو م جرت لامار ںی ےس ار نک م ی یر اچراطق نت
 ےن ناطلسوج اھل رخ یھبل چو ےس نا ےن ںساددالع ےک کاروال یرقان دراز ایپ ےس نا ےن لا اہاءاقن یھب پ درگک یا اک وج ات
 اھت یوگا مروا

 یک ا ۔ایگاپ تافو لاو ہو نک ےس رکے لاماوہ ید راھدااک ی اود کت اھت ییا  زو ےک اتا سا ےن کیکوکن ی دلا عار
 سیم ےن ال رح ین پر فعٹ ان دلارھظ اٹک ا لاحرہب نکا یئوہ تافد ںاہو یھب یک ان اه ای انپا ےن نب دلا ارم دعب ےک تاند
 "ےک رک لوم کپ ےس لادداذ ایگاپ تافد یم ےیپ ےس لاقتا ےک لا یوم اسفروپنکیھت ایکو بام اک
 انک ےک یہا ایگ او درج ےک ا آ یارو اھت ایگںن ب نار کرت دھخاکن کج لوسر نب یلیکں یہ ےب کر لیپ مہ ا یج نوک
 ام رپ ےرہمےک راتنےک تمولع روار اس هه طی سلام قوس برنا ا روااوت بولا لداحلا نی لئاکلا ب زما سوب
 شاید اقای رداشداب یھ مان ےئارپ ہہ ۔ایدان داشدابوکف رشا یوم یب ےک دوعس ےس لود ب یگ ئوہ تافو کس ا یا! بج چن انچ
 ےک سا تشوا روی سر او کت سگی او یک دعب کس یار واگن ی اش داباکن حد وفد ےک سار ۔اہداتمکا قبرس رکنی
 ۱ سپر فسا نود ناسا )باش ندا
 رود ےک سا ۔اوہ زمئاف لوسر نج یل نب رومتمر گن یہ رفظما نسب نمدی ماد نم لب تسکین لوح نجیب 1
 رجب کس ار ادم روا ایگ باغ او و گن ۔یئدرکت دافب ےن فر نین ہلا لالہ اب دز ےک لا ںیم تمولق
 ید رکدیقوکروصنم چپ تا ےن لات اوہاہ دے دیتا بج رداالرکدیقار ہی دا یکدرکت دب ےنروصم ایپ ےک اد لر

 ںی یت درو کیہ اشو ےس فرط کپ اب ےس ا ےس اتا ادب < رد شوید < سا نا ارم 2
 کک یت ےھت :ٹاودو لام زواےھت رادافو ےک سصان ناطلس مو کں ادوار ہایمکویک کت ساوخرد یکددم ےس رصان ناطلس ےن رہ ایچ انچ ب ںی درک ور
 سرور فا نیت پے ٹا ےن رصان ناطلسرپ تساوخرد یک ارجن ۔ےت ےہ کر رو ےک نارخ اپ ےک ا یب ڑ چچ بایانوردان یکن کم روا
 نرو ور اسپم کر یک اق ال ےس نا ےس راک م اقم ےک نعت ای نک رک ب بج ہار کش ہم ید رک لابطروا بجام
 دعا کس کار چانچ ۔ےہ ر یت ہا اشرب اک کن کے راجرکت صولعرب ےتالع ےنپارب اہک اک ورشی دوا کش سولی کے اوری شش نود
 ہدرعب ےک ےن کل مم اکیب ۔ ںیم اچ وہ ادرٹباب رک ادرک ایر تاب یانگ ندیدم واں ویدا مف ےس لوہا
 _ ےک چمک اپ ےک نلاطاس باو

 هلو + اعا ےس ےس ےس ایڈ یک الدا کہ یک اروا یو مکا تیپ موکت کر صان نا ت :رصاددارش



 تراس ی السا ںیہ م اشد f ناخ شاہ ....لورظنس ترا

 ۔یرئاقت یہ تہ یک رنو ورم اف لو یاشار انار

 رپ وب شیخ تر رد نا و بب 7 لاسداچ ذ_ لادن کر را ازش
 رگند و الع ےک ےرارش یم بیر قتل ا۔یکدقتن بی رقاتس رب ز کیا ی ےل ےک یاروایاذر کد تتخاک ی اروا الہ یا ادرک ا ناطاس

 یکرصان ناطاس امجاد کرنا را ودوکو دار ےن ناطلسدحب ےک سا ۔ےئوہہ یھب قخ ےک ںویب ےک ںوگول صئاخ یئاخوا ںوراد رسم اما

 اپ راتکت سولع کت ت افو

 ناطلس ہو کوی کہ اھت ایک ج راتفدوخ  ناب وج نارمکج بح ان اک تمولحی کراتا ےیل سا ہر مع کی ھا نوچ ہیعسولا ناطاس اٹ اک ادنب رخ ...: ناپ
 اھت ای دانہ نار اک وقالع یئوروکل شاور م یی پا ےن ناپ ھجارنبلء اھت اھ تطدوخ یں ٠مرود ےک پاب ےک د یسولا

 ناب» لو هاچ - یم رش حد اخ ہملتسم ےک عنامسرخن ےس کیزا نارمکٹےک تموکح یکن وقالع یل ےک نار لی

 لو ےک سان نر رب نشد دجاوخ ےب ےتپا اپ ےک دعا ناطلس سی دادنضب ےن ںسئاروااوہ ہزاور ےیل ےک حافدےک نلاسارخ

 ہل بانے نامل انچ اک رت تشادرب ہہ وج ییدوکن اطلس عالط ا یک سک کرب کرب یا یکی اروا کنی حس نا تا کا

 دول اماوب'

 ایگ ان ان اسار لدی اع نیک کتاب ےس ںی اطا یکتا اق ناد ناب: پا ےک لا بج 72 لی کاج

 ناف رب کلن ی درک رکاب نا گام ین اجرا ورا دوس ناب ل ں ا

 لایا یا لت با ن ناچ مک ر کد ت زاچاوآں لاو مکس یا ےن ریو لا

 رب چ اپ ی تاھا ےس اعا یر ےس وہ نہا نشو روند مکان ماھ ین رود دبوکل ا ےنادر ھچک

 ۔ایگایکن ؤ ںیم ناتسربتےک قالا انچ کد تزاجا سیا ےن ن الی ورودی

 نایب ۔ایگگ اھب فرط یک عمر واایکں و سچی رطخأروف ےن سا یم عالطا یک ےک پا ےس ا یوچا شرد ےک نا وچ. اک :رارفاک اورو

 بج ۔ایار نک یم کاوو کک اروا اید ڑوھچ جد سما رشوان آم الغمد رکا آ سا ےن لا پا ۔اھت ناک اکں وقت ور نو

 7 مدح زب وخر وا ایک یتا کیا یکے اطلس ایک راس کی روي ٦ے ےس انا ارم کر

 ی اےک ناروا اظ اکے نرم ک بس نا ےن نئاطاس۔ےھت گپ اب کیر وا رضا در تاک یاد لذت

 ۷ تر ےک لا گو بسد دن انچ یر رقم یھب

 1 اہ ےک نالے در کدو اس ٹا :ماغیاکدیعس وبا ناطلس

 ودارت ےس ر لتس رپ ےن ڑکھج ےن زلرشیمب روات کک ام ےک رادرکے رہ لود پاب اک ادوا ود مکاتب بو اطلس سونا < سا

 گیران ےن ںوہنا رک یہ ےترکو رم اج نجیب لا رو ےر سود جج ںیہ تل ج رفع ںیہ مت یک صادق از یش
 بسه رای نراسلسےنپا برع ینابیب دیت داس ریس راک ارج ل آہ یے ایدرکب وف رط

 ٹوفلا نب درجن ب شوٹ: جات عیوقن بل ارادرساکےیٹٹ نہ لیت لکم ےن اہذ ےن ایپ کسات اج اہک نت را ےک کب :یرادرس یک

 بج روااھت ادا ان اش اپ اک ہر وک ا ےن یئر شاپ کس نا ره کردن لاو لر نما نام بج ہاھتے سم دالدا یکے نج

 ۔ یکے دیلی لا ترضخ نو اا ےن لایک درج ےن نوا

 ینا رج روا فٹ اےک ںیہ روا یر س نادان ےک یھت م ےن زادہ نون یراورم لس لقب حنا



 طاس السا ںیم م اشورعم ۸ لوح... قول... نور نر ات
 ںی ارادرم اک ویب سا ےک وہ تھر قلی جرتیے نا نادناح لوف دی ھا ٹل سلساکل یکن ارکادوا۔ںیہ ےس شٹدالوا یک
 ںیہ ےتوہ ےک ںونادنامخ یلئاروا فی شروازز موج ےہ ا اج ایانہ وک

 ات نایمرد یهو ورک کس ناف ےک ٹ ہلیق بج ہکں یہ ےتام فری ت رات یکے ٹو مز نئاہمالع ...:ر اج
 سا نکیل ایک قتیل ےک ید وام امر ےک یقارت روا ےک نا ےندارفا کس سا لیبل نه لو کما ر
 ۔ے اتام اہک کلید چوم ال یف اے اش یگکودایع رس نما شش ین 1 شیک توا آکر کچ ںی اش یہ یکے ون وجه ےک
 _ےت ایہ ےک نا یر عس اروا کروا ںی ی کر مملو کنن عروسکی مان لاک

 ۔انپاوکں وربش نارذا جی اج سی لوقالع ےک ٹن رضاح روا بلعروااید ڑوھچیوکے تالع یکڑاھپپ ا ےن ںوگول نا ںیم ےنامہز ےک داسفودنتف نیم
 واں ورتشاپ قاتا اےس نام ےک ںوقالع یئڑاپپ یج نادارقاےک دعس نج جراف ناب بانج کب اخ راش کیا کن انک ابو
 اگل ےناجاہکں وتلہک جلے رنشاپ یلادیموکں وایت ناک ےے رض امروا بلحردا ژاکت ول
 وو ی روااوہ ےس یت ےک جر اخنم تاک ن اھت داب آیت ھج ےک لٹ روا اج لآ ںی ماش کے ات یی. ....: تس اقاعلے ہجراخونہ

 نا ارت( )روا یل( )دوم( )٣ ناس (۱)ےھت اپ < یکم اقا رفت شیب کس نان... لر
 ےس یاہو ےک یا بتا لوک اراپ اوہروہش تہ وانب نیا اک ا ناستدحب ےک اےس موٹی لورا
 دا فی رتن ی ای سیا رالی قم روا ادیب »تسکین 2قودا اگر

 رب نر لاب ےک اروا م زام نہ یہ ب لش ںوراد تشر ےک رفع نج ناس ےن ہر نو خر ولادت دات پی
 اقرار اکل لا لیدی چانگ وک

 یف یچ,ےھج نارککیےک ںیقملا تب روا الہ گرا: ےک مزاح نہر نب لک اھ تالا ےک ۱۵ الا نب...
 ترک ےا کر ط نار کک اک ن شر روا نارا کت ویک ایہ ینا اک ں ونار کیک اف ےک رع یک روا اجرک یا یک وہ اوت

 ےس یاد ایک ب فیلع اک ئروا نئ اج کاپ ےک م تدصوورکل کے اب دولت ماش سان نگرفت. یاد
 ِ _ یاد کی ارل ے درانی درارب ۹ے وہ ےک اےس تڈ

 ست لو توت عرش کج کن وود اچ ۔ یورک داخ! فالظ هاش کنه زم نی ہقدصردعحب ےک نارواوھ ورب ٠
 ےگ وہ عش بسے نار کس نوقلع ضتاوج تسود کس هی رقریص+ شین مس« لو ملا ف تنش اورق نار کش کل ملی
 رواایکل ابقتسا تسورہ اک ا ےس ہاش کک نب ھت اطلس کس گاه فرط کن اطلس یک عود کد کی رش ںیم وفا یک روا
 ۱ ۱ ںی دورو ںی سکا

 ےن لن اوہ ناور ےیل ےک ےن رکف نب ےس ہقدص نلاطلس بج روااب اھت کک یب ر نہ لش ولری زم نہ ڈدص ےس ناطاس والت ےک لا
 ےن ارجن انچ ۔یئدےددتزاجا ےن ناطلحارب۔ 70 6 گا ام تزاجا یک تساب سا ےس ناطلس
 ڈا دیبا اپ ےک ناطلس یک ایک یار کچ داایکراپایردےس فر یکانا

 ےہ داپ ےس اج ل ؟تقیتعرد لعاب روا لفرکے ال توماکتاب ا ےس تایلور کالا ناروا یگ .: یق٥ی دالوا ایک ارج

 نون اچ قرن ین تم برکه ا اھت ل شرما رپ اک اک ساتو: ماحس اہم قایسےک تراہع یھب
 اھت یورک اوج ےک نام اک اک اع کد روا اباد یاں الصا یک ں وکر مروا ںوتنسار مئاقنایمرو ےک ماشروا۔اھتای دانہ رادرس اکں ولیتبرکل نل آ



 تردطاس ی السا ماشورصم ۹ لاح. ... لج. نورلغ ماترا

 اسے نوورپ نا از هک ؟بااغرب نامو ںی ںوقالع ےرٹیی ےک م اشروا یگ تسب نومرو ثا اک اں ےس اقم ےک دارم ل آہ انچ

 رایت ی شرس ںولگج ےھت وب لفش فرط یک لای دروانولاتس فک نا پام روا ج روو ریت رد ےک لورم

 ےک ے ر ےن وکی یتا نر رر یکں وشددب ہناخ ری زراعت هلی فیلعےک نادتاسےک ناددالعےک نارواےت ےترک

 لیقوواقرتاطہدای ےس ناروارپپ مہاکدارم ل سس لا کس دادت وا نام اسو زا لقوج سی ںوٰنیقب عن اووالع ےک یا. شر ایوب یف
 ےک بانا میک ںویرع ( مر تمم وکن ورلغ بارم الع نک )ےک اھت ی برام مان اک + اقلیم لی الاد ےک کے راش یکے ٹ ون
 بس ات رپ تساگدپ ما شبا تام روا وام وا ماش یگبادیق کل ولو یم انچ ۔ےہایات عر یا ےنرہام
 ۔ںیہ ےترککم شیپ سٹی ان جئوکب سنز سلس نپاددرواےہ یتا ےک انہ سون لگن 1یراورمو تداخل 2

 ا نورا نکات اوہ ارپ ے اےک یر روا اع ن کد نور جات شیو کے انکی باک ولا لی سا چن انچ ....:یشڈ ام
 یکں وم الخ ےک ہکمارب ہلیق یھٹوکں وک زب ےک ٹو لت ےک برع عر طا کنویک۔ ےہ ٹوھچی سا رس تیاو رب سیب ےراپ ےک نب یک ادوادیشر

 لیماج نادر س ےک ںولی هفس هد بل ی کرک فالف ےک مل پیچ لک گن رگ و فر
 بولام مارتا یکی رار یک مون کن ےک کد روک اپ اں( نودلغ نہا مرقم ن )ےس دق ےک بان ا. :یراد یک ا

 ںیم قشز نرم ےن دام لک بم کں یم ترک اس قر ہلا باک نا یلاھفصارامننچانچ یھی وہ یجدھقاس ےک ءابا کت سوکح یک
 ۔'یڑوج وم قام کل ا تعامج:یڑب تہب کبار داارادرساک و دب ھجاھتیجج ہر نب ین د یکی اےک یاد ایک ت

 درس کن ای ھا ےک ارجن اش کا یک وتب یر ادرس یک ں ولیت رع یم تموکحردد ےک نو پت ناجا
 وتا یہ رکا یک ساک ےس راح ںی ار نی مالغا واکس ب بج ۔اھت لاش طر یم تمولکیکس اھت حارج نب لفن حرم
 اونا ار یر شاکی نرم فرصت ےانراکل ا ےن ہاشناب اف انچ ۔ایگے ث اپ ےک مناطلسرواای لڑکا ےن خمرفم
 ےک ساتن ار کک ان ےک بل عوام شنا یر ط کا یوو کا یک اخ ےب دوخ ےس ان ناطاس والم ےک کا ۔ کد یک تروا ید یک مارک
 هوس ماش هک اقا وک دن غ ےس یارک وا گا لچ اپ ےک ادب رختاسس ےک مرا نوار کت اب ںی بکر پ ما

 باک دل 0 کی ئانب روتسرپووروااکسو دا “یونی نشیب ےلرکرضف

 کن ارب کل سار تسود ےک کا ارنب رحب ےک تافو یکی ا شیلا ھت یورک رقم ن ارل کن ادوہ وک وا ےن ارنب رھپ

 : ۔اھایدرکر قم نار
 ےراب ےک فسا قطب ےک یٹاوت یی ناطلس ایک الواب دق اذری وکر سوبا ن اطلس بج... ْیرییسباروا لیست
 پدر ای چکن ا حر ط یک ویھتا ےک سارول شاد مد چناتچ ھت سایت چرا داف گزاره لا ہا درکذفان سج

 یار س ریت ےک اطلس روا ید ناپ یک آی اپ ےک صا: ناطلسرکےن فو کیے سیم موق ابری ال سره کلا
 لن وہاشراپ لوڈود ناردنب ےک ایکس الاو مارتا ت زر تار ےک نا یب اطم ےک ناش یک وگولانلا ےن ناطلس۔ایکرارصارپ ےن رم لات شر
 ابرو رنو تا روا یجر یثوہہ یھت باوا نایمدد ےک نا کک ت افو

 ے اقروا ر خم نیز جلا اش لت ےک سا اھت لکل پل یب ۔اھت ین انمرادرساک ویب رجم ما... یر ماش
 لب بلک بسم ات اج ےس ٹو ہلیق بن لمس اکن ا_ ںیم ںوموم ںوفداھتات رد یگراج ی لاس ادو ر سیب ےک ےس ےک ایمر
 اھت انس کرام یل آف رصیجٹیلب قم اکن ا ے طظایلےک تو تقاطروارا فا یھی یپ نکیل ھت تہ وہرامش یم ںوایتفیلعےک نالیت ےک روا



 تنفسی تمام Ne لاح... ... نور نت

 و وا یک سگی ادم ام ےج ےب ےک بی دار روا لیکس یہ چکی ی ر باک باشلا و نیم ا
 سس زن اش بلاتر نادار ل نکے داب آے گم یا ناروحدارفاے دا ےک ل ل سا یک یل اوال آ
 ااپآ س ی ن اروح یقین ایر نداشت لوک یا اپ یک ؟ےک سسروا سک نفل 7رکل ےس نارو اد لاک

 ےگ ںی یکے لاو رواں داب یو مرتکب امالع نم ) کتاب زا

 E e ا ا ا :لاماک کل نل آ
 یک کرو اج ادوکن گو لا ےک یت ےتالعی اب ۔ےھت ۓترکپ رم نیل جارج ل ی ےگ ےل فرط کب لعروا ےھت ےس
 ۔ےے تسروروا ودی زن کراتا ےک اش لاک ن اکے اناج تہب یہ یلات را زاتاب یہ لاعر بب ۔ ےھت بی رت ایز ا.

 سوات یک بولان دلا الصبا یکی ارپ ہرص یکن اا۔ںیہ ر ےس رکن ای لاح تہ باڑوھتاکی اب س یک ل با. :یڑارب رس یکل و
 رم یاد ہر اک ں ولی ب ر۶ لا سش تسویه لس ساک اف بوکس

 ۷ں ولی کب رام اڑ اک ادب ارد نی تافو کاش و۱۳ ۔انہرادرساک وینا رخ نج عام نیب دل ماستر دب ےک یارو اھت کرن
 هانی راد

 ںاڈیرتگعسر گان توان ویرات ترانے ںیوی رات ات اش ےن روا هاشاپ طق ن اطلس ارس یمرصم بج
 ٠ موم ست ات اس ی ی E تک

 1 ۶ ہی اک بے یش ا بے شیر
 اتیا وو کوب ٣ درک قوی ب دب ی لاز لاعباز اب ےک ںاروا ںیم رکا عور رکاب یت ببوکس ایل ےک عالصاروا تظافط یک

RE RAEاقامت زر اھ اجرک یکن نب نا حر ط یک لاد ٹپس اد کوی ۔  
 ےک ںویرءات ا ےن ںیوہنا وتا ؟ اپ ےک ںوکول نارکگ اھ قشارقتس بج نکے ر کاٹ کیھٹ  ےنامز ےک سا یت برعے ضش عو یا
 ےگ ےنراھباپےنرک ماوس یدک ںورت تاک طخ ےس اناداشداپ

 انہ نب ین اہم ےب ےک سا ےن نوو دلاقروصنمدحب ےک تافو یک ا ایکو ل قا انہ م ی مر 1وم نل ....: ان م نب ین “مانع

 اا یک یک 7 ڈا نت تا 1روااوہ ہناور فر یکم ماشن دو دلق نب فرا بری ید درکر تسر ادراک / بر

 روت لس کر روک روا کلوب لاروا یوم یس ےک یا انہ نکہ یک نکہ انجم ےس یا نک ای آلم ےس یا تا ےک پدر

 -ایدانب رادرنساک وتر پود روید نا شوی 19۶۸ شتاب لداعا بک جر ھچب۔ایگایدرکریقوکن ا ںاہچ

 ت قیام ٤ں ونار مک ی راتاو وجوملم نتارهد کوی یر ترف ےس ںوماشواپ ےکر مے ا ںیم تموکعرود ےک رعان ناطلس مح :تشلام

 ےہ ںوتسود ںود ےک اروا م رفا شوتا رس وی عال ب ج جن سر رم ش ںیم ںوگن یلاو ےنوہہ ےس نازاغ ہوہکے بد یجب نان

 روااب داران ےس رصان نئاطلسدوخدد ۔ایگالچ ی اپ ےک ارنب داراب کراتا ےس سا کس ناددروا نبی نی بری لات هاب

 ۱ و

 الات کهن اطلس نار کن دو کیا اپ ےکر صان ناطلس انہم نم یکن لا کام نباشی لورم
 یکران ات لہ ےل اکرخ آ اگل ےن رھچارام رام ھوا ھدا ین ئانہم با ای دانہ رادرساکں ولیت روکا ےس وہ ےک رکا روپ دص اک اقلب یکی اروا



 "داس یاسا شم اشور رم لوارض متر. ..نورلظنا جرات

 - ید گرگ اب لشکر ایل ات کل ا فرصت فسا ی چاپ کس امن وا

 ےۓہاروا یوم وارمجا یب ںوفود ےنپا ےن لاروا۔ایگ 1ں یئاو ںیم ںوا تے ہا یکن مان انچایگوہ لاقتااکادنب خ لاس یا نیل... لا
 ےک نا ںیم اھ رواایکل ابقتا اک نا ےن رصا: ناطلس۔ یگ نا میئاعم ےیل یاهو جک اپ سران اطلس تکاب
 ںولیتبرظورابودوک اب ایدرکف اعمکیب فرضنوکیھچنانہہوا۔ ےس یھب اناسصادو ایکس ولا تہ والخ ا ات اگر
 نخ لطفا اب رام یک هک لالامیار وا عقد ویا - ید سد لاو رو را راد گرام
 تل سارا مقتدر خپ دایک شیر ادب

 ایلڑوج قلع تا س ےک ںی رات ات ےن نا ۔ایگوہ لوفشم شی وربینو ںوشزاس یباطم ےک تداع یتا ران دعب ےک سا نیل. ۔حررخ لقب و
 ریہ فاض ےک یا یکم کادر تس یاص اطلس لبیک لا پج- اگل ےن اھا ےک کھیپ ماش اروا
 مانتو: سو یا زا رکی راچ تاباکحا فالف ےک ساک ونار کک ی اشک ییا ےس فسا: ناطاس لوح بجا ذیل
 رادرس کین اور لا نھ پے سم نا ایک قہ یکن اوکی ٹن نادان ےرصود ےک رب رب ےک نا واای اند لاک ےس ںورش
 ںی دےردیکوالوا یک ادوار یا ن سوو ںی وو الا یک اردوان یو یر گا دوا انب

 روا ادرک افسر اب رو ےک اطلس یتا ےک یوم نہ لش نا ےس 5ا2 س یے نیت اب ربا. یو
 یدکی باک اکورد تہ سس

 ۱ ےن ںوہنا تاماع ےک سا ای ےھت ہرن تو ےک تاق ال ےس انہو ےس لوگر زب ےک عم( ر تم نورلخ نئارمولع ینعل)ےھج.....:تیرہش
 ست کس لو یارب روا فکئاھت ےن ےک نااطلس یھبت قو ےک تاق اط یکرسود کا ےس انہ ب یسکن انہ کے ایا ہی ت ےس ےس کک

 ایگ رک دا سنا عن سود لس قول یکم

 هی تشک ا ا

 دنا يلو ب دملامخ ترضوکں روا ا یم رقم تیم شم قاب یی لاک بل عسل

 ۱ او فو انب لابن دلا فیس یئاھباکل ا نشا اک ارب ۔ای یکن ڈ اپ ےک کرابمرازمےک
 اکا ےن انہ نیب ضئایف دا ایکہ مچ ےن انہ من خ فیس مم تمولکرود ےک ادیان اکس وکی مدان کج یک یر ا ےس ےہ
 یکدست فیس کام

 یاری انچ عقاب رو ابد نهال تصور ود اس لااقل ور اي تسربٰرساکرضان نب نھ اطلب ج :انم نج رایض
 لاقتااکںا۔ ان انہم نی وف یئاھب اک ا نشا اک ا ینہ تافد یک لا مے بال بج دوا یب نکہ کیک ں ویئاھچ نلا حرم

 امام تصولکر ود ےرسود ےنپاوکس ا ےنرصان نب نیم اطلس انبانہمن یرایخ علیم اچاکل ادب ےک لا. او« توی

 وک ات یک اف کل انار کبک اجر آءاھت گل ےر لٹ ںونایب روا ںولگنجرکگگاھپ روا یھچرکت داغب ےن ا ٹوپی ال
 _ایگایدانب رادرسوراہود

 ی لاذ لا ازاپ ےک یا ےک یا ےس فرا ن اطا چرت سنی شر ’als هرب ےک یا نک

 -ایدانب رادرساکں ولی منبر وکی کن ب یوم



 تطاس ااسا ماشورصم ۳ لازم... 2 .....نورظن ورا

 بس ناروا اب هراس کلا 1و نو بلک لیدی لو فر طب طردا ید رکت واب یکے لا از واب ل یوم ل از

 ایکہدارااکے نت رب اقتم ےس ںوگول نا ےن سا ای روم تس لاس اکب لح ںوند نا ۔ایدرکع ور شان لیپ داسفرشس یم ںوقالع فک ےک کک ےن

 ںولیق رع ایک فرط کے ساس ےک ںوھینےک ناود بج نانا ال ڑپ ناپ وچ روا یب وم ےک نئاےس لاہور آل اپ ےک لو ےک ناروا
 لے دتا ےچپادوخوکں وفود نا ےن یھلازروا ننگ ے رام اک اروا ار تش ںیم ےب اقتم سا ۔ید ےد تسکشوکن ارواایکہ لات اکن ارکڈ ون اج ےن

 دهها ایک اہ اورم کں ولیت بریک ی نب ل ںیہ لی چ کی ا اس اب لغو جو ترکن العاکتواذب ھوا ۔ایک
 رخ سش مچ ے وچ اچ ۔کد ےس دداتپ کر یخ روا کل وت شاف یاس ناطا تیک افس یکن ہہ نج ایخ روا ےب ما یئوکن اطلس ےن ایم
 -ایدانبرادرس اک ولی تب رو رابودوکل ئاروایکی ابتک ا یخ یخ ےن ناطلس۔ایآس اپ اطلس

 کا وت یگ تاند یکی اب اکا '* ہا بج روا ۔ایگ انہ نیا اک اوکی ئاھب ےک سات ایکو لاتا اکرایخ یے ےی بج مک ۱
 فر طب ےس تس دهه ناو واد نا دع! لام کیان یکایک دانہ وک ورم نم یوم: از روا یر لب یقین

 صفی سم( نون ال )وجودم آکابانو کن
 : _اھترادرس اکی روس ناو

 یک سمول ا لی لکذ_ سا. ای لاک نبی اطلس هاشواپ یر تاک تار می... اکے اکے کالب

 رد الرکس بقا ںوگولےرسودرپ تصوکع تار واایگوہ ہا اک مولک کن انکل دعب ےک تاذو یک ا ےیل لا اھت ال واری ہک نی

 ۔گ یی کیم ہں تالاع ےک نا معہہکا یل ۔ ںی ی کیو راک خاک ی یکے روا یرذفنا فا یت اھی راہ ات یھب جب ںوککم

 ادیپ رادی وڈ ےس تہب فلاختےک سا نال۔اھت ےس سیم ںولسنیکی ھٹاوج یک ب نسھ ن اطلس+اشداب اکو ادب لاحرہب.....:تافو یک صان ناطلس

 روا ےن رکےناوتےکر صان ناطاسوکو ادب سیم لم ےک اروا یک ددم تے یارو جیب سا ےکر صا: ناطلسر یف ےنپا ےن لا انچ +
 نم مکان شکر وک رش کراس یک انصار اح یکے ناوکر لات وج لپ ےر صا: ناطلسوکں ویزا مات
 ۱ ۔ایگاپ تافد ایچ ےس ےنوہ

 ہاشداب وج لوٰد ناروا ۔ھت کچ وہ رةقاط تہب ہاشداب اک یر مونہ شیو یغو شکار م ینیل یا ب رض ںونو نا... :تایقلات ےس نار یرفم

 تموکع یو یٹا تاقاھتےک سا نال. اھت ےس شیردالوا یک نار نم ب وقل فس وبا اطلس ج یت نا یب یکن رکا اطا ناک ات

 کوری ابو لوند ناروا اک قز مولی ں وتش ےک یا ہت الع یہ ایک کپ ںوتلع ید ےک برخ ےس یا انچ ۔ے بارے

 ںیداورکبصن قیر شر ٦ں اہو ےن داشداب ےک یصآ بیرخع تن اسمات مور او اک از ااوق ید نب یگلارب عن ٠یف اواواشداپ

 یاب شاد وپ ےک رک یادعب ےک کیادعب ےک ساروا ےک چین اہو کار خروا نام اساک یھب سرک یداوگنڑاب فرط ںور اچ ےک لیوا

 این لیبی رک ےزاورد ےک لایئاش اشداباکں ون روا رم فکس وزیر ی ت مواد یم ے٢ کا نا ک

 بش لیتر کیک
 ےک ںویتایماکن اکا اسکی روا یدوکرصان ناطلس خحالطا کت لاح مارتے را گان نت نت نکا ناسا سا

 -اگے رم اظ ااکتایلوہسمحارت ںیم ںوتسارےک ںویجاھدوق ہت روا ںیہ یئگوہ ود شٹواکر مات یکں وتسارےک ںویجاع دعب

 ےۓئاو رک تل نان سار گاہک اھت اھکرر کو دعوی ےس نب یتا ےن ناع نب ین ئوا ناطلس ....: اک < هاشم
 ناطلس۔ںیردرک ورش لای رایت یکے اج ےب ب قاط ےک ناش ینا ےن نب یک ا قایکوہ عٹ عفاکن نم واایکوہ فر مشیب بج ینانچ ۔
 بکر اگل نی زہد ےڑوھکیل نزد هم اپ یم نجات اچ اوت اھت ےن ےس تہب تاس ےس نان یو
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7 E, 
 7 بایانوددان یکب رخمز وا بی 7 رام ات ےک لا لاش وہ ےدلےہ نااسوز امر وروا رن یشن تب ازت ید یک

 "ف اجت بس ناروا ہوالع ےک لو تب بس نا سر لو کر رام لس سر لس

 رام رویم تور ین رقم

 ےک 772 نیز یت اروا ےک ےک ےک یک e برخمار سان ناطلس ےن نا نی سوا ناطلس :لابتتا 72ھ
 E انا ےن نامش تسدن لر ناف شوم ۸ نام رام لک کاتر روم او بے
 نا ےن نااطلسدعحب ےک سا ۔ےجییک یھب چن ںی ےک ےناھٹاہریغو فکامتہ دالعےک ںویشنوا ںڈنوا ےس مات اد تزعتیابخ ایکل اپتتسا ےس
 زا ورا رٹ تمدخ یکن اطاس نامہ مات ن دیا چ ان ۔ تک لس تیر وج یک قع راہ رد ر یخ ند کیا سم مارکاو زازعاےک

 والے ا روا وو ےن اط ےک اٹ تمرخ یکن اطلس فل اھت اس سیاهی هرکه شش نو مدد فا رم
9 0 7 ۶ 
 وم ارکاو مادناددایز تہ وکن ا ےن ناطلس۔ ےھت ہتسار ےہ بابسا
 سادا تام ےک تلو وا یا تی این جرم لئ ہو ہک ایک اس ےک ناوکں ورادرس ی اف شا ےنپا ےن

 ون سا لاو فری اه و لوا کف ترا یاو کیف قت

 7 بل ذدنم تلی نیت ف اھت منا تیاہت ی باوج یھچےن رصا: ناطلس
 لنا ےس طا ےک تمت یک یا ۔ ےس اج اک لام لالیگا ید مر وااچیھب ساب لیٹر هکر چ ےیل ےل مکرم
 ا درازچ ایپ تمت کاب ۳

 تو تب س لول روا نوید نت ےھت ےب ےہ ےس ینو کا کا نج ےخ یار نان ماش کم ۳9

 روا اهم اس ی راس و ےس ےک نتارتسح فرو کل ونک سم 2 ےس دب ےب وا ےن ےب تل

 ات دمت ترو او تیپ نھ کد روا قاب ماسک تراس یکتا کل و رپ لک سوت

 : ےک ےس وہ ےس یک نیب تہ ےیل ےک ےن ےس پو ہدالع ےک سئارواءاھت

Eyروا لو سیم ناروا سیدہ 1 وج یکی دام ےنوس سیال ںیتحز زین ہے روک یاش ےک ملا یب  

 ومر ی یکم تمر کن اک ت ی وے ن اور ےن او ےنرکل اھ یک کن دژ ادا ام

 م ۓ ار وااوہ اتعود یز تہب ین پس نان لا اطلس صبر فا ی پچ

 تست پاش روا تبع امرود ےک ںوہاشداپ وندر نا حر طا نان ےھت دوغ ےس کش رژ
 اپ راو واچ فن اھت نر

 مق ے ے رم ےک تالف ڈرے د الوا یک شار فیل یک اع یر یر بالف ناطاسک و ر عی کاج :ءافظیاع
 اچ لر رباط ب لاس اک اروا اتت رٹ نک رتا مک یو یا ے دادب لوکی کل Isls یک

 ایہ ۔اھج زی وج کیلا بقل اک ایگ لرم یا ق بلخوا ا ےک کت مجیب: رب ھتاپ ےک ہضیلخس اےس FLU "اظ ناطلس
 تایر شی تا

 نوبت مس تفالف مطالب تس لک تسولکناکر کس صا: ناطلسارنہ ا اھتایکر رقم عیب وانپاوکن املس ےن جا ےن سا
 ار ضیف یم ںیم تصور ود روپ ےک صان ن اطا ایک وب یئ ا بقای اروا کت سیم تاپ ےک ا ےن

 و لام روا نامامسورف اسد جز وا نت

 ' ناطلسدعب ےک یکایک ذرت فو تے
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 ےس یا اکر صان ناطنس رت انچ ۔اھت اتر کنی تہب و کاران ن اطلس نک اھت م الف درو اک یت ال ن اطا ں ای ٹرک هه ها و

 یک ا وا اب د سین کرایا لق یت اس ےک کا یک ںی ساز هک وز یک صان نلاطلحر وااحر لئاثش یھبں یم ںوگنج ف الخ ےک ںوی راج تا سےک

 ۔ایر رک سدخ

 اچ و درا خون یہ شام

 ۱ مک ا

 شی اے یا اطا ۳ ام ا اے نال

 ترش روا,

 ےک جما... .:تافو 0.

 و کپ تو ےس
 اپ تافو کون انی اک ا ھم



 لڈلرصح .... شرح ....نودلخ بارات

 “روا رایقخاابہدایز ےس بس اکر مر صان ناطلح
 ےب قن لاس سیل اڑا تمولکت دی لیکس ا و

 ۔ے ا )لاستیک تموعیکس اونا شد 20 روا ی

 درنگ تس بس نا رس افتر از تست ا... دادی دبجت ما ےک ران

 ار یاو ہے بات تاق: یک ا دوا ایا: یک بخ ان ان اوکی و نسب کل ار وا _انب بت ان اداود نا وارارتکرج رقبا

 (۵)مس نت فس(۳) یک( ۳)رس(۲ )می( کالب ددم ی ڑی رک رک ما ن اطلس یک گیج
 بنا)٦(طاچار

 (۵) نی دلا یگانہ نیلا باب (۴) ہللا لففرہ!نیمدلد یم (۳) ریل نم نیشواوز (۴) رشا لشاب لا فرش کریس
 ۱ ملا: لاو

 نیم نیز م لار ےک )۳3 ریعا قد دنا دلا دمای روو تاق لمم ےس بس ںی تعولقرود ےک رصان ناطاس یو

 ےک وہ روق ی اج

 ا5ک دد بشروا ںوراری دہ ا یری رکے اہ ےگ نایب سموم 7

 یگ وہ و بس تہب تموکیکں وکرت یم رودےک ساس اھت لیول تہ یھب مور وا اروا یھت د یم واک کر صان اطا

TTنام: اتم اک ناق کرب رگ ج ت راد رب ےک ناطاس وک( جو کے کلیپ ےس ل وقاقو رکن  

 ۔ےاتہدناب ےس

 سیم لات اش رکےن وکں وما یک ےن رو ا :نوص وقرارپ ہہ تحتم نر تما اک ا وت یوم راھ تتر ان اطلس بج وو قاب: کونگ

 نوری کدو »ار ید دارا تاب ےس یس ارین انچ اوہاریپ کرتیں 7ا ۔اھت کن رادی دب اکر ارب کس اید«

 تب ناب دہتٰبانپاوکن وس وت اطلس تی یدادر کک کوڈ د نار یک ود ےن ناطلس یک ہی اکشش ےس عناطلسرب رویت ذس کی ۔ ایکو

 ۔ یوم تاق کاری روا اید ورکر قراری ان رت

 تست یس ن اطلس ناوصص ور کک اھت یھب ن کم اک کاپ نر رد ارس تا صان ناطاس

 برتر اروا اھترنشہاوخ کن رکی روپ

 بھاپ ےک روا چ انچ ۔ایگن ہ لاخ مج اکن وص وت یھب کیل دعب ےک سا :دالوا یک صان ناطلس

 انقدر ےک کر وتی گا ےر سود ےک ناروا ن روص ومن ار اس اک تول, اوہ :۔ جنر وصنم

 وج وکی اص ایکن ار کا شہلا ایان وک شا ےہ ایہ ےک یئار فط کھو وکر تح ار کک یب ایج یھب وکر مرتع

 لو لوقشم ںیم ںوماکےک تمواع ن انب ولطقروا نوصوق :یراقرگ کک خشٹ

 تا روا تورو لاکر وو بج کا اید میام کس نا کن ےن سدا

 بقا اکا ی یر تی: ی تماشو اب
i 0نار ب تان کن امط اس ےن لاو ي  
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 فرین تس تان کت مور وا سا

 تنطلس لسا ںی م اث

 اے اک دت وتن اکر اج م آں ریت ےک م اوگرواا تام لک امد ید
 ج ی س وتر وای ہر فر طرب ور یو

 ے تار ےک تا

 ایل مند تن تے ےہ
 ایل رک س 1

 ےن ںویناودالد ےک اس 72 دی تر روهه لب ہک یت فرش کیک

 ےن ںوہناو وال ےک ی اروا ایم روا ایگب وڈ ںی ردنمس تن والے سبا
 اکی ید آی مٹی ےک ےن رک کک فی نامور

 ر ےس یاہو ان نا اتو اکر” ن وص ولا و مولعمی بجوکں ورادرس یئاھش و 0
 سست انار بلعروا رس نوار شنا ابر کر لو نایک سشوار نا لو
 سا ۔اوہ ناول ےک ےن ہم صا کک ر کار کے اوہ واط انچ یاب یھی ھم ادط ا نشے یل ےک ےن ءاشداپ دوا کت او طخ ے
 بعدا تن ار کس پو کم اوم ناور فرط یکی لعل ے رانی یک وریت انچ یک یر و یا رس اط کتا

 ۱ کس کر ارفر کوک ٹا عا ےک
:7 r 

 اط میش او کوی ھر ارب ےس نوص وی دن 1. لر رکے را رپ ولطق :دد یگ ی کر صان نھ ا

  ۷ےن سا ت م اش اربا یکراو وا ںیم کر خر داطا یک ساپ ی اروا یل کر یل اشواب وکرمحا ےنا سا تالا ے رم رکےن سٹیٹ ولوو ب بج اچ مت

 راج یھ و زی تا یک رام یک کو رم ر رو متر س مح الا یک اب اروا درک ن العا کے ج هاب راں ن
 رف اچ اچ ات رر رام کب اعود بچ ئوم مواعہ تشو یاو تنس نار کے نقش تاپ نبی ےک ی اردا دای
 اہ ےک ےہ رک ام یک عا کوک تط ے انب هلق ابو رکی راہ ماکس رک
 ۔ایگ لچر عمر وخ قبنطروا ےہ اہ رتا ےک ل وتا ےک رتا

E 
 تری ماش ے روپ یرخناذب ولطتر کوچ دعب ےک سا....:تجاننداب یک تا
 ۱ را یوازی راب یس و 5

 روا یورک دا ھشا ےک لا ےن رگفا اچ انچا نانو ن

 ٤ دو 0 - 1
 رگوکں وشام ۓت وہ ۓاونہ ئی ےک ناس اید

 ناو انسانیت حد هل لنت
 وکں ولا کر وا ایا ٹولوکن ا واک اج ںی رک ےک رومن ن یدیلا حاست یش ےک ۃیفیعحروا ۔ایدرکں ورش

 اک کل روگولروا ایام دوش ےن سارمک آں یم بش ...:ہلوف 7 2
 ۹ روا اید جم ورا رار ی 1



 نطل یہاں جم ارشد رم ۲ lz لوارص .e نورلظن "برا

 نمار اک یر تمر ہوں واوا ے جو یک وک ا یکن اچ انچ اھت ران تنے . بحاص شم طعم یک وب یک شام
 ۱ نزار

 را روا ن وص تے وب سا له تفت رک میس ں ویی ےس ریا فرط کرد :یرومروا یرافرک ی لوصرت
 _ایگوہ لاقتاکن وصوق سم ےنان دق ںاہجاید جک رسا

 تن یا یت رتسار انچ ت یکے ےک ےن رم نا اس اول راد ناو و :یرافرت لر زورادرم
 رک ےن ان یے رنک اس۵ روا یر ریل تری ی اروااو+
 ۔ایگا ورکر قے رک روا ار روا ید

 ا اکب لع« تشکل کر نر لش ۲۲کر ابلا نانا ہا ناطلس
 بج یک رکاب نار ان کل ایا وشق جدا ارکان تقی 1ےن جا ے یھبی رن نب هتک
 ی ناکہ لعوک شا ںیم رعب ایل رکر قرا یارک لس تستر وا شماست سس 7ارواایلاورکرا قر گوکضا ےن ما ناطلسدعب ےیم کیا
 ناک ق تاک ا ےن فایکوج ند فرطیکب عی ت یحی اعطای لیپ ےس ےک شزوکیرھنانبولطقفرط یبرسود ایگ دانہ ناررکت
 ی بیم کت سیب لگن وطق

 نار دارادرسے بو یکں ویر کل مس نا۔ایا رکی تاسےک ر مشکل ا ابد ردا ایک ید ھے را الت بر
 دیگ آک نت نا یتا ناطلسردا ےک نی دے ورکر شو مود فا

 ناطے ںی یا ںیہ یھب *ناطاسروا ے ےئگ آک نشے ناطلس ینہ ارماروارادرس فر یئرسود اس :شا شتر رم کلا

 فخر اگے توش یار رتش تاچ +2 اپ. هک«: یم توک ماشا کا تقوا سل و اورا ود

 الام مات ناو تا ےس یک زت تہ رھی روا اید

 اتتا سای کا

 اک ا ےن ںیویزاب یک وک نب یش موگو دعا ابواب او قشم ] یورک انب ےن یر یت نار کک کان اکر فص فرط کر مود

 یواش ےکرحمہتع لا ايران. تی مک راک ا ےن اطلس نا ا
 لیکن ا “7 1

 ےن ںورادی دبعر وا ںورادرس کرم ہم انچ: ین لی ا :یرفنارفا ماش
 ٠ے ی اک کے آیی کاب د کب اجر امار ےس ناطاس نکے اج آں لب تصور هدر اما وکی ا
 4 "و لو لاج ٹیکے ہ لصاح ایف اک تاب لا اےک روا

 ۔ایداورک لرم تاع کی یتوک مت سارا سن

 کیت ترارص لاک لو را لا ترا ب چساذس لورادرمراءارما یر ےک ل اچ اچ تست اص

 اوز و نراص بلاک ار ایل مطب شمع یئاھپ سا ےک کفر طو وکدما نااطاس سش سٹاوہ نب

 زر واک یش ۓ ایہ ےک بلعوکییرصصان شٹیایارداایانہ ار بعم ات اکر هکر دلس مر ٹسآا ےن سا یب ےن اشد

 0 ص0 ص 2 7 چی ایک رقم

 _ۓگگ وہ تسرد تالطاعم یک انا ے راس تر فرا یاب نار لک کب لعوکی دایی اف یکی اوت یو

 , تاند ی ارب ناب کس ار چپ وکی



 مک

 نئ

 ما ناطاع
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 سر سر دو ادا درک توا ایر کافر کوک اےک

 ان اھت نار کتب ح ان اکس یا طیب ینا یئارط نب دلا فیس اھت یگانہ نا وایت
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 را ام ین کودک کیک: لتا نی . :تافوایکا الال

 بقا اب شداب نایعش نیم دلا نب فا :یئاھچ اکیس ادب ےک تافو یکس مک لا

 د غص ےسا لحب ا کما اجار ی یارک ناک صم
 اد یے ددنکساوکفک ل لا حاجحنا ےن لساایگام د ئل اپ ےک ھکئا رات

 اسان تک

 اھت یم دیص نوکر
 تک
 ےس اےس ہم

 اپ ا تان یکے

 ۳ | ات

 رر وا کدر تو نب سیب د ۔ارہب اور ےک ر چ رویت اےک یاد وا یو ایکٹ وع سم نو ےس مے

 بم هک ناطق نیویورک ےیل ےک ےن رکمولعم ت الاحروا ےن رکی اج کنان

 اید کر ق ںیم علف واک یماروارصانلا نج یاھرد این اور فرط یک اش کش انا ےن یہا روم

 نور روا یجرصضان تساوی لر بس انچ ورا هست مادرم یر رسد بج
 1 ١ب ےنپاوکں وصال ےن ی اکا ن ناطلس ےیل ےک ےن ہک ام ےس ناازنباء ےل فرط یر نا

 ای گر اونا

 ںیم رک ناپ لئاکنا ناطلح انا قرن یا :رارفاکل الان اطلس
 هل ۱ نا 0 دا ۂا کت مت سرکل 4 نبی

 رواایداورم تک گامی و اتا ںیہ ےھت ےک ےب داس لب رگ ابن 2ا



 نطل ی راما ںی م اشو رع

 E ر رعب و ا

 ایر ری الص نار کاب 8 جس نار کا

 ےک ے راپ ےک نک اوہ رب وصیت کس لاک !اطاس

 ایگ والجو اساس

 رعب ند پے کے اچ انچ E سرای فارس نبی نا... ما اکر صان نب یتباح
 نار کب نان اک باعہ اد کاپ ناک اکر ف ارپ نکی ار کر ورا سوپ ایدلورکل نب رواایکر کرا ارور اتوا زات
 ۔ایلانب بح انا طراوت کردم سا کس یا قط

 تدافب نا «لدرف تب س یوای نت ص۸ دنہا۔ نس آگ ےس لارادرس شش روا یر زنی طب ےس دع مت مکا بج رک

 ۱ ۔ے وہ لااقل
 مع م ناطلس تاب نم وس اکے رک مت یک ورد ۶ لاو لیتر بج فک داطب لا :یئاکان کلا
 ل ایی ی واااو ر کر روا ہم ؟ںورادر اھ نا یہ تگ دو د کت شا ےک ارکراوس تقو ےک تار یز یک وااف ےنپا ےن اذا یو

 1 و ادتس مهار مشروب اکن ان اچ کس و بزم کل ته اب اوین لر رک سنت کتاب روا تل

 اا درک اد یت بیک فرط کم اشوک ںو راورسید رل ار کاو ب س ناروا ایگالرکر رک

 2 ماش بس اب فرمود 7 دما ناطلس ند ےس ا سارا ی یو ید

 ۔ایررا اتر وں ورادرمےس تہب ےن

 ےن ساون یں الط یک تداعب کک رد ایک خبط بج A لک کو

 اایکرایت رب تحعاطا یک فلم یگانه وه یہا ےک زارنا کیک دوکو ود کاایک
 یا نا : خاک و نب حر تی راک اروا در رک وکی وایحمر کوہ کان بضحن ےن ںوہنا

 ما تموکعیک
 7م
 روم اےک ی هر تم ا

 یر اپ ےک در ای نا مکتب تے :تواقنب

 ایٹ ےن کب قمر گے نوک ورور باعوا لوما ا یگ اطلس ےگ وہ ناور فرط کر صا یہقروا یورک ن العااکت واخب فالف ن اطا

 یو في سس کںوگول نا ے ن اطلس ارم اراک رک ر طرب وک اروا ےگ وم فلات ےک سا یھب لو د نی

 1 اس اپ سنا لاو عرلطا یا ون هم ےت اچ انرکف رطم وکناطاس

 سے راہ ےک اشد اپ ۓتروکن درد انگ سش حلق کالی ای سم ےس ےک کرا لا نامضمد لاس یب گولی دعب ےک سان انچ :ل کن اطاس

 بہوو نم



 تاسیسات ما : .۳۰ لار ...خششرلج ..... نور یبا ںراج

IR REےس 2 مر یت 2  
 فرط راد "ہہ ٭٣٭ھ ۵۶ در ای ےک و ا

 سام اکر ترا انی

 ۳ اپ تا

 ی لاو هی سه اس ماکت -
 نوا 9 عر (۵) یک ید اما (۶)

 دار تر را 0020 پاپ او روم سه

OIE 3اج 0 زاط (۳) او  

 ت ےس صا ےک یاو ج اھت 3

 اتات ات اکرول یر ور

 ظر
 ےس تسواتی فن ناسا

 دا گاش پان یہ ای ی 5 ابن منی
 ای دانہ ناار ۳ روخراہ جاب د مس یار طرکا نار کپ حا اکس با طرکل ای ے سی ہجر یی رل 75

 لا باک اد ےک ار یو تک سس 4 /یگورکت وافب ےن یکن باہم لاس یا رب

2 72 
 تالاحے نام انجام ۳

 ی 7

 اتت
۶ 
 تا

 اپ کپ £

Eرشت رس هاش ن راے یاد جب ےک یا  

 اک اھ گا اما فرش رد روا یر اقر

 رب نارطوکب جاع یار وا اب ےن نو ہاروا یئوہہناور عوف یشن ری اچ

 Fr 2 ا کھ ہی کدے دک ایی کن وار دای یب نا نار کن مو سیاه نا یاد ای

 09 اک اش تور ےہ روا اھت ےہ نک یی * تم رش ی ریو ناطانارمتیرات ات ےہ در ۷ق

 روا ںیم تمدن یک ران ناطلسوکہ اش نوا ےن ناابوربمار مک ۔اھت بان کن نا يا ید دوو ما ہطعر و

 اب درکتتس یئج یکدحاولادب کر یمارادرس کیل حاکت اک ا ےس اطلس کیک ی رت تم ےس یارک آں ایی

 ایدرکر رقم ضااکلام

 انا رک ضم بج ےس ہو یکت یاکش یک ا روا۔ 4

 راک اس کا ناطق حب ےک یا م

 0 نار بم نم رم تب ده 0 02128 زظ نا اطلس لی ۔

 تش شدیدی
 لاگ ےن ۲ اج

 : تو باکس اور دے ناطلس یگ تا ےن رم و ا اال
 اجرا رک کک خر تم وے 1 ا

 انچ ےس دراز ام تمام دایر اب تار تست
 ہ



 تطاس یا۱ ںی م اشور عم ۳ لاح لب نورظن رب

 بم بلک شهر ندرت راس راط سد سیب ےک یی عن ایک گانا ےن زاغ
 -ےگ لیکر ترکل جی آم کا جاو یٹاب سو راقیعرکاچ ںاہد نی دنم نار
 ناطاس یورک واب یکے یا وتی ںی غصو اتات هشت الا یک رر کیک وراتب بج فرط ی رود :یرآقرگ کی داش دتا

 ءایگایدرکدیق نا دوا ایگپاج ےل ہی ددنکسا ےا ےس ںاہج ے ےل عزو یل ر کر اقر کے سا ےن سٹاک اوز رکنا ےک ےناہ ات دافب یک ا ےن
 ایگ داب نارماک اناکدفصوکی ئاطلخم کین یک 0

 نی ری زاد نت کان رکن کل وا ین اتو اس زاطلوف نت ںی یے پلا. یہ ددوا یر کیک لیہ ام

lekîو 7 سیا یکن لا لو اکرم ا اتہاچ نیل فالغ کي کت انہی کات انب ل ےس راب ےک سا ما  RA 

 اے وک کا کی اتیا قر وراق لوڈ ناس یم ورش کج ںی لف سا ےک لوح ام تم یاب کرے لو
 دات لی اش رو ہا یکم تکو کام و روون ارم ےانراکس یم کن سا ے وراتب یا ېک ے Cd ےنرکم شکم س ےک

 یا اپ ا روک ا ںی تصوکقر ود دے اص ناطلحس لیٹ ھے۵۲۳ یب ایا اید کد یقو اں اہ ای مس رر روایات

 بد زو یک وک اوو کات ایگ یو (یروضم مت ساواک اب رو اهدا ےک نک بج... :یئاپ روا یرامفرگوراپود

 یروصنم متشآر بیو شوک وار رکاب کو روش فار شے راپ یا ایی ونمو بج نکے ے اڈوں ک

 اد رک باوروااھگ اد درک روکا ارحب صرير 2 نب ایا ارم کر کا فرو راپودوک اس 7

 دا ساب مو ایر کای یا ےک کئ سض ناطاس بج راس نجس ن اطل

 نرط نرطروا ئی سہ نج ےس ارادی دم یکرم کراتا لا اے د یک اطفم فرط ی رموو یک یتا یوا

 یہ شئاش دت اس ےک نا یھبی و وقمر ایانب مارو رپ اکے رم 5 تواخب رکالم تاب ےس اوبس ےس ی 1 ا۔اھتزاط وادب ساکن اے ےن رکس یش امس یک

 ۔ایانب مار کوریاکےن رکف طو وکن ض ناطلسرکل ےن بسر

 0 اف اچ اپ شل روا یک شاشات کن ا ےن یک یورک دب ےن ںوہنا سی ےب لسان. :یٹرطب وکن اطلح

 راک روا رام بلاک اک اروا ی رک یم لک تماشدب ےب ا سا یارک ایا ےس ںاہی وکن یس یئاھب ےک لاددایلرکر فروع

 اگل ےن کت مول خر واک ب لصور تروا دانہ نا اب کن شزوک یش وقع ےک یاری انچ ۔ے اہم وخ ےک اط تاماقتا

 روا یکن ٠ یگ اطلفم اشک ہک باقم ےس یکاروا ےک وہ الت شم ہہحراری ہت اب ےس تدب ایک اطر ینا :ریحاک ل وراری دہ

 ےل ریپ اس ناعلسردازاط ےس فرط الج فرش رایتل جو وب بس انچ هر مک لاک 7 ا

 ایک دری خردسال روا اط مروا اع یک وترد واک واں وفل اروا لک ےس وہ

 فیسدواط کلا ایلانب دیر شب گلم تمام بنات نادر روک شروا کیک“ ےن سادعب لا. :تااطتا

 ٹاک نوا کوچ اک ای درک ا اکس اےک کار کوک جیش نر کب ا:ےک نم ید آرت روش صارکش فنون نا اراک نوک نا

 دایکم وور لش رہ اقروا یوم فلاق کی رپ لای و ےک بطک را رس کر ور اجرا ات کراس

 سیم کرک نارد ےک ی رار روات رکا رک ہک یئان تے دہ ےتا ےل ےک کل ور اقیکں یہ ےگ رک کلیپ :توانب

 نارمتر او خدا ایکو ہہ دسح ےس زاطوکس ا یب ےن نار یاب ارگ ناکام ارگ ا ےن زاطدحب ےک سا غانچ ایت ایگ ورکر یت

 ۔ایگوہ فااخاکت مون یرھمرکن



 حس ےہ جم ےسجے ا ا ا ا _يھسھسسسجپ تاطاس وام الت مامور irr لا صح لب نەرلغ نارات
 روا شب ارتباط دایر رک اس ےک ںونار کت یئاش ےن ارحب ےک کا :تیاضایکں وئامکر تر وا ںول رع
 کس مو ی ٹر مر وا اب رفلاےخم اک لا روتسرب یب اکن وا نان سان کن شو نی نم قیاس یا ارش ی داش رتا نار لک ب ان ےک دغص
 _ررا زات حعاطا

 ر ےے دتا اک ا تا ےک ع و پاتر اورم اک ں ولی ر۶ ل وز اوج اہ ی رایخا ایل٢ یو ت 7
 یک قام اک ا تیں ورکشکدا ںوج وف ینا یھبل والا

 پرے ںوج وف 2 ی ضیا ِ

 تاس ےنپا اص نی ناطے تا تہ اس کا. رم
 ےس رک لاس وج اوہ رب یک راک “کا یچ نارود ےک یگاور یک وج و نا ایگےل یی ستم ان بوا حوا فیلخ یاب

 | ےن نرم ر چاچ اق

 LE RE OEE تر رس :رارفکل ویفا
 ي وه ےک ںوراقی وار بھکر معلق رکے دناطلس۔ا ما لس کس سنا سما لورم لر
 کنش دوس یار درد يقولو رفاه ایک کب ےس یم نےن ناطے انچ ےھت ھتام ےک مس اروا ل وراد ناک و

 وکی ٹاکن واک ب اعر وا انب ANE نا

 ےک ےن رک فرم وک وراقیب رک یا سی یتا ریس یکراداود یئاطلفم ےن ناطفسدحنب ےک سار ۳
 مت )و دارا دلت اسےک یاروا صفر امین رک لاروا یئاطلغم ۔اپ اج معم شی ہدعقیلذوام روا اکو ؟ہناور
 ۔ےاکد ےن قد ۔ےئد تر نرم ےک ناروا درک

 ۱ ۱ رونال رکی آت !نئاجا رقراد ےک ںونارل رکے کک وکړو ماکو ی ار ی لوکل
 رفت ںاہی ہو ہندی اھت یل اف روا نئای مو

 دم / گن یت مے رت ارقا وک یک 3 ! 1

 ایک( ورک الج فرط کم اشرواایک ا ایگ ورک ار

 لام رواں وتی شید ارم شرم یئالاب ےن وبرع یم ںوند ےک از ا. یا یک لول
 شاور ےل ےہ یل 3 یکن ارے فون اطاس لمس ۵ انچ ےس ےک ٥ ہدای ز تہ ےساد ےس د تاع اکی اا اھت برع ادارہ م کلوب ۶



 تنطاس یاس 1ںیم مامش ورم ناس : لا... .le .نورلغ بارا
Eلا  

 یاش ے ںیوگولنا۔ هک یافصاکن ادای تسلتی ویا گ 7ام رت کجا اط ھجتاسسےک سا اڑ انوہ

 ما ےن هک مربا کال اس قامت کالا یکتا و

 ناطلس۔ کب لطن اما ےس ناطلاس ےن سادعب ےک ےن اج ےج ییئاو ےک ناطلس ںی دعب _ ایگ ہ بام اک ےگ عب بدم اراد اک ن اتل ےگ

 ۔یںیرکا بیک ملیت لپ ےپاہ روا ومراد و ڈو ی بریدن شا

 رل تا ےک ںودادی دہع یر عم ےیل سا۔ اقا راز ے اط یا پا نشتر اذا اک عوف رکا وف ر ن ناطلس

 ون اک فرط رگ هارد راد شهیهو بج اچ انچ ۔اھت شال اک وم بسانم ےک یوا درک شناس

 نکتے رھپ رداایدرکریق ںیم ھگے پا ےک کرا ترکیبی درکف رطعہ وک( اھ یت اون ) اس نیست اطلس وب ںیم کک کوہ راوسرب ےڑوھکک

 رکو اپ ویا ا کی ردد ھت ےک رم انا نتن ااا اسم قاب ےک دعب ےک یر کا الر ریت لاس

 راف e J درک اب نارکج مان اکب لح ےک ر اپ ر یم عبر ھی نک لر کر رگ ار ادب ے هرگز

 یل ورق لاو ایی و قرن لک رک یم ے۵۹ سہ نل شب شورا مبل !کنوارعب- نر ۱

 ايد ارم اروم سانت افو کدام لار ےک سب رنو

 میگی بدان مار رجب اتهامات ا

 وک ا تو خو اشداپ ےک برخغمروا یت رشہی اب راترکتصوکع رہ یش ےنامز پارہ ۔اتدرکف رم تاج ےک روا دودہع اتباع ےس ۔اھت

 تم نت ےنام زیا ۔اھت مالفوزرکوازآ اک اطاق یا اکا شر لش تالو راک ےت رک طے تز و

 یاب نا ارد ادا کیک

 » نایعشرف 7 ءار ماجن شارف ےک لاس تی یک (ہاشداب راتفدوخ لصارد ناجل) نارگیس ناطلس ,ناطلعس ....: لن و

 نیم ز لی لو اگ یش اھت اکا کما نکس الو رپ لا ملکی یر پدد م ۵۸

 بروا لیک یر فا کر سو ہوا روا یھب کول یاب دا گے ا ناطلسردحب ےک عت او ساس اڑ کرم

 ےل کوٹ امار کلا ی شی سا رب لب شر ازا ےگ وہ ناروا نئے کن

 ایر گچ اہک اولو پآب لم وس ےنپا یدین انچ ۔اھتایلرکن ایم ےن وف جٹے ںام یل یش اھ ررکن وصل کک

 بر تب« تلاعا یو یک ورک ل یر رسا اه ا لن لنت

 تام یونی ےس او رکےن ید ناطلح لت ہکاھت لا اض رم سرہ چاک ےس ناار ی یک ی

 مريم بلا یک ها دی اب تافو لمس ےک ہ دعقیل ذرہ ے۵۸ یت لاس یا ورکر آوا یر نر لک

 تی ددنکسارکادرکراآر گیم بلعوکزاط ےن یا ی انچ الا ما کت مون شر یھت ےس سر دعب ےس و :تمولع یک سس

 دیک کین ار تاک شو کار یگ درگ اتکا شور ایگایدنہوکی لادرام ین یش اک ارداایکا ادرکدیقےت اںاہچ ۔اید

 (٣)اداود یلاطلفم(ا) سیم نج ایلرکر اتر کوکں ویھتاسےرسود ساروا ےن ناطلس شی 1۵ے ناضمر .. :یرافر گی شرب

 ہد داز آےک ںورادرس نائن ۔ تلاش ی ره (۳) لراجامامبط(“) بجاح ی زم

 کیل ال وم تساک فرص و وکں وکرل نا نیک کہ کت ےیل ےک ےنادرکاز وک وا آپا شم نادیم ےک هل تب نده لات

 بے ئے رام



 قم تے اچ ین شی
 ٗل یاب وکی رت ایم لف پا ےن سان لان سدوخم اھ اک تو ن سا اذن مت اک نج ہاشداب رابدوخ ناطلس وہ با

 اوب بج امو سوب الاد دال ےک ی ای ایداتب رادی دہ یار اروا
 ایلاواج سلا ووک یخ نان کب ضا

 ںی یک اد

 تیم دا: لار رک نک نشروا رار حب ص رکاب

 وکں کول ےس تبب ےس ہعو یکے نہ بحاط ےک لا دلیپ ےس ۃ9 11 0 ی
 درب یا فرض ہوا درکف اجموک سا ےن ناطلس ذناو ہر ضاح ود بج ننئایگای ارام راپ اد و اسسےےک ناطلسوکیس اارفباء یی ام یواز
 ۔ مروہ اچان ر ںاہچ ل ماش دے د یر ایتفااکت اہ یاو کالب

 ر ہن الا نک ن اطا ۔ے رال اس تی ار اد دیا ےک تموکعرود سا ےس مالا اطا ہرعإ ےک یا
 ساات اتری ےس نا سی سم یھی وج وخروا یب اساو رک قعنم سلف چی ھی کن ا حر ےک اروا ی اتر ایک ہک تہ ےس
 r مر ککت وم کلا استانی کا اترا زنه تریاک بلع توو دای سا کلم اروا اات رات دک ۳ رتو تانا

 اف ےک ناطلسد و توپ اھت لاھ ہہر ماین وا شراب دن ناطلس ناروا قے نیب لومالفودرکداز 1ےک نسن یل اطلساقیم مما... اترا
 ےہ یثرب ںودہع راک وکی ار ےن اطا 2 تن ےتاج ےس بققلر وامان ےک فک ۱لول پل اھت ےس سین نت

 یاب رک یف اکھٹا یک تن مک سدوںید یک ورک توس ارگ تک ں اہی اھت ی دکر ق ما
 رها تاپ بای 1 لات چیای بک نک چاک
 ید اک کوایک لو ات ل ای ٹو

 Eo لای ربا راهش توانا یک اب
 انب یک ؟ گن اطلس یر ی ای داورکب صحت یر رب ےک ھی ےک
 ےک 0[ تی داتج سیم ے را ےک ےب ومن ےک ن ناطلسوکس ا ین لیپ ےن ید لم ای ا

 رپ رک متال ورا بت شاخ شاخ روا وم اب
 و فرق نام تسنیم

 تو وصل ا کا ایکو

 ترم سنا

 لوکی اروا 59 تب

 لوا کدام

 E ت ییا ھم

 نریم روا نی دل

 0س7 رب س 0 رم
 ر روکنا یہا وو ےک ےل ےک ےنرکر او ناک واچ ار ےن اقیب۔یگداجوکا ڈی تاب ہم ےن لوہنا۔ یف الا یک اوکں وصالف
 یکے رانا نسب ناطاس- ادم لک صانلا نس ناطلس ےن سادعب ےک ر یارک م ولحم یب اکں ونازرتروا تاودد لام دوا ایک کدر شتی نا ےن اتم
 کسو لاسو ےھت اس



 تنطاس یم الضما سیم ایشو صم ۳۵ لواص ملم ...نورلظنا جرات

 انب اشد اپ کن ےک ظر ص نہ یبا ناطلس باس ےن اقیبدحب ےک اےک صصانلا نت ناطلس.... رموکع یک فظ نب رم

 اےس اش ت امم یر اریوب مول لط ےن نو داع ےک لاء اگل ےنرکت واک روا ایک ب نارککاکں اوو ھر ر وصقل
 نار کپ ان اکر را ےک رکا روکا کاری د وہ اکر اوات او را یوم دوری کل موکت نر برو صنم

 دیاد وے لاہور یدو یت ےب قباطم ےک یم یک کل اول اچ اھتاکچ وہ اسجدنا باوج ای درک E اط ےس ساو والع
 ۳ 0 ے0 ار رک کل ما ۔ یوم تافو یک ا یلاس یم گا ںاہج
 دیر ران ورک ا ںوراور ےن سا احا سا نک

 ےک نشہ ذےےہ اکچ نب نار اتدوخ دو کاج مولعم یھی روا یی ماش اطا کک نور لک اتمی بج تان ین شما
 رد تاس اک ا یکے یئ کیو ییا مرم و اکے مود ید رک واعب ےن اروا سیر تب یوم انار ان
 ۔۔ ایر ین علق ے شہ ےن ںوہ نر

 ب نش بج رپ اک رس, سرا ع اطا کتمانب یا بجوک ایر . حک توت
 تام یی رفیق[ یر لو تم خر ذ کس ل وضو یا نایمرد کس لوورت نود يا ںی
 رباک نشروا ل ٹاپ ر ا درک یق رکا ج ےس یدک اروا یلرکر اقرا نم کاپ ےک اتم کاپ بج ناک کدے نر فلع
 اور وصال قیر کس لاری نا ربط کل گرہ مارک اول ےس ریغصوکی یر تاب ولطق

 اش دن دال یئوہ یہ تموکرود ےک ےک صا: ناطلس تافد کی مہ قیلخت شر اف یسایع عر یا. .ءافاخ ی اع

 ا ا ا چ ی ی ا کب نی ےس ےس رمان ناتا رہ یک وہ الا بقا ا روات هک دام یس

 رج ی ربا یک مو ع اص ناطاس بج ےک ندو درہ ۔ دل هرس فو یکرصان نلاطلس نام اھت کر لا بلاک او ا اھتاپ نہ ہفیلخ
 روا کت الغ لاس سد ےک یا ۔ ا نب کوا یئاھچپ اک ا دعب ےک تافو یک ا لاحرہب ۔اھت یھب اون اک کش
 ویو اب ی ا بتلاکں اذتانبہفیلخود بج ےن انچ اھت یانبہفیلخکدتا ےب پا یھب یا۔یئوہ تافو یک ا سٹ ےیل س

 ساواک[ ر وص یبا نہ ہت ن اطلس اھت یک باک نج اقییر ما پج نگر اپ کت :فرشا نئاطلس

 اک یک ار پن انچ ۔ قو جنبش کت سگی ترا ل اسود فرص ےن ادای درک رطب

 و اج رخ اک ن وو ہلق نت ران ناطاس رص الا نکن اطلس پاب اک لا ایا ءاشد اب وکرعصانلا ناطلس نب نی

 ۔ایگن ب ناار ناک اد وخ قی یما۔اوہ بوب ف رشا بتلا اروا یگ دام هاشواب لر کیت اس ں د فرمان اش

 ف رطب ےس توات کندو ا ماھ گیل یا سام 2 تاک :نایی بت ینا

  Eرک نئ ا کی جوش نی ا طر اورا رت ۲

  ANSہوا ہل ۔ے کرام ےک کر فرو ا روات ی اک وفامکرتوج ےرکب ق اھت کل دالا امارت لس وو ای کوک ما ےن

 تاج هر ایل رکہ رص یم کے لک ےس نب دلا فیت گو نی اپ سمت ج یئان ترب ترشاجارق نب بجا اوہ اوررگےن روف

 0ء 707 نار ےن نال يچ هک ادراک لک مپ اب دارا

 اید جبران رار ق



 ںیم ماشو رحم اهل لواصح مقر .. نورظ نت
 ووا قا نوک ا (Cyprus} )ر
 فو نم دات وے رش رکی ا دس ا سک اکا کش
 روا ںی اف 2 2ے موو ر ا زیب ںی چکر قل ل کده حتی: اس ی کفر

 ۔ے ےس موق ور لاک ںونود

 وج یم یک ادا یکس کن ےس ےنام ز ےک تایجذفیئالس ارب( میم رت اسودوجوم )لقب والعےک سا
 رے رح ج ای ایک مزار تد اپ نا شیپ ۔اھت یکن ادا یھب شیپ ےن ںوہناےس ےس کیا نک اھت تب
 تایمز لورم. نا رس ماش دم واتس ترک

 0ک 1 رس مے

 ےل ےس ےن اھ و کن ا نار کحےک ماظشاذ اھت ےک یک دما ارس ےگ ںیہ

 ہرا یاد کو دا کج حق نا او ی نوت اسکنر ات وہی
 4( اظ ناطلس سی تر وکرود ےک ںومالمن کرت ںیمردعبر چک ۔ ۱

 ۲ هر و ا انچ سیم ےتالع لا گکچ دااھتاوہ زادنار اں ہد تو

 د۸وکے یمزجج سا ےن ںویف وہ ناروا تے + شل قسم ان درا کیون( گا)یگرفےکاونج سرود ا

 روات رکاب رک گرا ےس رکا کیچ رتا ےک نا تیرو ت ل اچ اچ اھت انچ ےس ںوھتا ےک ی رک

 اب دگراچ کت

 دا فرخ کے تام کام تلاش سیم وک یک یی لک وج )یار( رھی سو دوج وہ یک )رتو ج لپ بردعکسا
 نر نیا الت ردنا شرق ا کتا ا ند کیا ۔ےہ رپ صاف کردن تار کردند ۱ ٠
 ڈس ےس زرهی ات سموم ےن اچ هک ارت تالماقفس ب7( لگد تم
 زارا ھا انب گپ دس وے اے ما روا او و مر نت ہریب تسدرب ز کیا دا 7 درب تتلو تک

 د تیل هیچ ِ e A اور رک سس

 هم آر لب ۱ اروا تپ a ےک ےہ ای چو رخ ا...
 راد ناسا سیل یی کے ںیہ کز اتار ت فات ےک سوت تب یک لب اینک فو بوکس

 روج وخ اپ کو ےل یا اھت اوہ ایک رک ر یوو نکی یقراو ارم ژاکت الباعمم اقا مو کیست

 ںو ترس اول او ےن کر شامت ےن ںوہنا کت سرد نخ یت ہا بج .:یاج لر

 کے زاد دد ےک رشا ےگ ۳3 هاش امت ںاہوروا ے چاچ فرق ے ]ی باو

 گ لت الاعوکںولاویردتسا با اه ےن ود نگ اھب ہوروا یگ یرفنارفا مرہ ش ئی وہ لٹر روا اگل کت ال وزاورد

 وا لب نزار نم نا نلاریمروا تار راس۔ ےگ ےنگاھب فرط یک E اک ا
 یر یا ا تولوا واو ےک ای نا ےس اوہ و اوہ مکی رتا رفا ساوکں ولیتب رعےناو نر ےک درگدرا بج کہی ھر اا ےن

 زرواپپ ابد ناماساکں ورجج اتے ڑب ےڑبروا ںوناککی کل وفارعب ایل ٹولےس ا ےر گے ناکمددارازاب س گوی یی
 لی چایی ارام کی ۳3

 کن وہ ساب هرس رم ول

 ےہ یا

 ۔اوہ ارح
۳2 



 تطاس ی السا ںیم اشورصم 20 لوارصح مر... نورظیم ات

 مشاور جت لاو لک ارواے ںی ورد لس

 شو ین اآر وف وی الطا کلا اوا ی رها قرن ںارکناپ توقیر ھم پنج ےرناز وو ۵ :یگاور یک کپ رم

 دارم ےک عوف سا الہ آتا ےک یا یوو انچ ہاھت کچ آں یئاو ےس عم یھچ او لاک رول کیا ست ادم

 نزول نارو کاج ر ےس ب ےس آے تین ا اج ے زاغ ے ڈی ں واو ےگ ے انب راک انب ولطقروا نوص وتب لی

 رک رول صفین سا لیپ ےس بس ذی دراخ ےک یردا بوی ےن ںوہنارک آں اپی اجر رنک سم ید رگ الا یک

 اھت لم سین رب دش تقو سااقتی ریما باد تصور دید دک کر یاہو

 لر وارا چ ےن یا ایک ایک نا رقم ان اکے ڑی اروا باو لک مک ی اج ےک رایت ےس ڑی وک اید گے لا ..:گرای یکے ڑی

 مامتسااک بی رقم بدر ورش ایات ےن وال ےک ےن رکا کو ق یک پا اگ کد لک قرص ہا ۳

 اضم روا ںیہر یٹوہ ںای یتیم تنی ےک ھج دوجوم سی داد پگاه ساکت سراوان : یک یھ

 کا يک لپ شرک آی دیتا ییا کت اچا سیب تالاح نکل رب لر کر الا

 روا ارت اس سرت رپ نرگس ریتم از آاکن اطلس لب وط انب... :توانضب یل 1 اتبط

 لاکر سے ر سود ون فو: مک توک یک تیب بج روا ابا دات خب تیتر ن نت بر يا یک تا مکرر

 لا ےس تا ےک ساری دوطقخ یھکن اکرا رکی ۔ ایا ےن رک اس فالخک ا یمادوا ایکو فلاخعاکاقرریما گیر طکں ورادیدہع

 -اھت یک شا زتییزوروا یک شا نونراراداوداکف رشا ناطلس تو

 اوت داور فرط یک ریه له < لوالا کدام ےل ےک عو یس بطلا قبر یو پوکت یگ رار فط

 ماشو طی يا بل لا زير يک تست اراک صید کس
 رواایدرمراکل اےس ۓتام وم مع ا ناف بل دانی نار کک باک شوکل وط یبطرواایکی راج ہم انھی اش کیا ےن سا ےیل سا۔ایک اراک

 باد ین نکات طوسی هرگز ساسان یر یک ی رک

 قد کفر یتیم لارا کک اوقاف ےس نافاس یک انس ک نبط هی ناشر نم... اپر
 ساک ۷ رجقاپ لیگ اد اواو وورد ا اور یو ۱

 تس سا کری فی بکر مرداد ربط یکی رابرت کو طب ےک ا لار تی

 ےس ہت یوا کھ لو اس کفر تاب هر چ ناک کاپ ےس ہت (متمهدج نانو
 ین رسا ںی ری ورع ےک ن تگ سکس بر تازگی کی

 اب نارکباناکب لع جک ٠ب نب دلا فیسرو ابو کا رکن ورک شو و ےن سام انچ اوہ رقت ں وگو بارد

 کشک روا دادب ےس ارکان ےک نشر ہر ہاکی ا ےس یاری ےہ رک ضا شاد یک نفود کی د گم ت زاجا یکت اب یو ر

 ارت ز حار پہ ۳۹ نار نان

 ےک آکے ارادی دبعروا نا ورک تک اھاہ راج اتمڑم زور زور مک 7ب اپ اقیر مارگا تہ

 1 تب نا لس تر کنار لس تم دارت یک وملف ےس اکی هه رازی لت تاک نا رو

 تس یا مالن بک ایس لاد ترک ال کی تورو نکس ےک ناوت ت اقوا شک اراب ےس ںوڑٹ ڑ روا ںویھآلوک ن ا فرد وو

 یکی اب ےک صدا از س کا رطخ یھی اں یئاس ےھت یکتا نانا وار مدت رادرسےک ںومالخ نا ےج سیم ےغ تر واےھت ترک رفن



 طاس ی ر ۱۸۹۹ لام لم... نورلغ مانا

 یه مدام ما اروم اش ارا تکو ور انچ یک ید
 * _یگا تزاجا کت وافب ےک اگ آے الام نا یوا ن اطلسروا ید تاک ا

 یر قع سای یا کک دا ار طے ںومالغ نا: ناردد یہا۔ایکف ریو رتا اتمر هال ده یخ ذس ناطلس اچ... :یگالچ اتم
 ہزارنااکت امالع نا یاد وخ ےن کود الم ےک سا یئگل قع الطا یک شاداب ریما ی کرا یت شا فالف ےک اق ریما تار وتار ںی یکی اروا
 ہرہاق ےک کری رل ےس یر رام داور ٭ہر اوس ایر ہما جت اسےک ںویتااس ان ت ےب ا ںیم یر قرب اظ ۳۳

 ےک اچ فرط یے انکی رغم یک کج دوا: ارد زا روا ںوبتشکی پاپ ے انک رشک لن ےس رکا دا
 _ یر ےہ ےس سا

 ۲ ناهار او فرطیکل یس ناطلس را ید رکت اب فالخکس اذن و لب :ترواخب
 نجات سا ون 09ص ص72 7 یو اراک کردی ما ناطلس یت صی کتاب ا
 می« لر سال زدن ورا یا ان رتفٹودالع ےک سا ترور کیا روا دوخامر یما شاہد ہانی درک 2 و نو لو انا

 ۔ےترایت ےیل ےک ےن ےس تالاعروا کس لاپ ےک کاب س

 بتا یاد ووا نب ےک لک یک ادا درک رٹ کف ان زاطلسأروٹ ےن ای دحب ےک سا ٠تی اج یک ایہ ما
 سا شوم اس کل سرا یک نب دعب یاس لی روظ یک ی ر رقت یک ارکا رد رر وصنم

 4 (۲) رادلودی )ات ایب(۱) له رزم ے ہت یک 8 اپ ےھت ھتاس ےک ناطلس اب ترا راد یتا

 یرہھجافتا (ے) روا یردباقبارث )٦( ماشب وقتی( ۵)نوص ون رب ںی ر

 ےک لاد ب راک اوم تاور فرط یک مازاد تیس اریااوہرو طقم تے ارل ف رنا نادار ھا کج اس دوتا

 ہے اراک ارات میچ ہاٹ »کو تارا اهن بنادر لان کابو ئاس چپ برق

 سس آف رط یکن اطلس ںایتشکی راس ہت یھب ںویتشکی اشامتے تہب ےھت : مارت تست
 بوت نا لذت ولیکی ا ردا ن اطلس ل اعر اھت یاد ہرا

 ےن ناطلس۔ ی یوم دوا ادراک لد سروے در جا سیب یا رس

 یک وہ گیج یکن اامسحکروا ںیم یششوکیئافد عن ںوج ویک ا 1ے ےک گنج وا کت سروں یا

 f fi e سورس کاست ی ارد ی تک
 یار 1 را زینت عکرود رک لاپو نار کے اپ اپ ےک ےتار یت ا

 افر

 7 تم تا 3 انس نایب

 اوم قا اتیا انچ ایگ ایک وک ارادت ے یک بیاد گر



 ۳۹ لاتارصح ... نر .... نورلغ
 وار ےک ساروا رضا ر مرتا م اغ اک وکلا ایر.

 جوار فار اوم ےک بالقنا تسورب زیا وج ےھت لات نا 0 وا شربت ۱۸ یزاط
 و ےک 8

e ارنا 

 ےک اے ۔ سودے ی اروار مرتا فری ردم

 توش وے تسایساک نج جن ںوکول یتا دعب ےک یک ار کروا تسلی کں وفا ......:تاوامسف

 یے وے ںوراو رے تاعام ےس ےک مات کور یک ناچ انچ کت را فن ی و

 1 ےیل ر ےک ے ڑی یرگہ ا اب د کت ہاعم نا ناطلس 3 گا کے رپ عت توا مات کور یروآ کن

 ہو ءارما مود ناطاسروایک نم یی ایا ید

 ت نافارا اڑ وچ تس اکرم رتا یکی اط ۲

 اے

 0 یی یا

 هادی اف نوار یواع رپ هاشداب کر “یس زادنا لن یخ ےک ساروار مدن سا .:ضفاکل دف

 ورک قر اج ےن رد ری فر طب تل ہر جا اکر ار رپ رب ے دہ لامس ےک کا وآن وم وت لیکر قادر

 جز سلس اکو ترا نو هر طی ار لا ت اگر تفکر فا ےن ہم یکن ا ےک کف رطرب یکن ورادزم یم اش ےس تہب هو

Eاید  

 اک ےک تا ۳ و 3

 کس شب ن نال ےس اکہ ے ۱۹ف صا ھجب اد ۔ یک یکی ئاشگوکن ار کر وکوارفادنچ ےس ںیم ںولدامف

 ےپ ںویاپس وس د روا ںومالمن خا سیم ےل اف ےک نانا ااطاس اذبا۔اگآ ےنرکبلاطماک لر یکن اطروا

 سک وک یر و یا باس ےک



 سیہ ۳ لارصح .... مر ....نورلظ نیر

 نا پ رک اروا ر الا ےس ےس کاب کوا چ انچ ی درر ےک ن :نالطاس فر کرد دم رز
 ایگ درک یں ترا کا روا

 1 اسامی a و دمت

 2 ۹ (سذ الا

 یلوصو | هاب کلن شی دوا 6 رجب تااذب
 اتوبار

 کک اراک ۳ 0 یح 9 ےک یل ےک کب تے کب تک

 اکر صان ناطلس ے فرط یں امہ ہہو سا اب

 نو تے یک ی۷ ۶ ںرکیق ای ولا ادرک ۵ رک یھت ےب

 TT ت 2 یاب بن( )اوج تک ) ارس ناش ق وت ۱) ںیہ لاش یاب سج
 طب ۰ کے یک ےک ہہ ےک وا بسب لش دعب کک کں اہی - گے درکن یش الج ے رل یت

 ںئارضانچ اھت یک ےہ دذ ناطر عب ےک یلاٹوکی کن ا.....:تاف الخ ا ےس

 اف ےس دمے کب 0 یه - شهر نود و ایر قم ماسک زیور ر
 ام ناطفس های کو کلید داف مشرف روا لب بدان ےہ وص کت ابهر کا م میلعم ںیم ےراپ ےک نار ند ےہر
 س9 بوک رش وب یکن بیل Lint ایگایرکر تھ
 ساتمرم سوری م امت ن ا یل اطم ےک اترا یش 0 ایر رک با

 تموم یت وک ا ےس ساد کا اچ آتی اطلس نر فرق یخ یم شا نورا ماین شاخ کن ۂاطاس ںیم ںورازیب دبع نا

 سال 7 کا جاکر قمر یت شاخ ان دوا اب دانہ کب

 رایت وز روم ید نارککشدرما انب وک وط ضبط ے اب ےک انب یک 271
 رادان اماکن شرک وب فک کارهای الج فرط کوس و اروا یک ل وسو تاب رج راتب دیک کیا ےس یا ےک رک ڈرا ا
 ۔اھترر شے لی ہو ںاہچ ۔ یگ یکی اورام رت ئچ یک ا ںاہ ورو ااغ ایک ایت رطب ےس توک یک مار

 077 بس

 ے تافو ینراوو  یئکوہ تافو کس لو اہل ںش بلع ماتا ےک ہے :تافو یکل وط ینبنط
 ا یک اروا یورک ر طرب وک ںی حس ہر نا ایداب نار مک اکب لوکی رکبوبا افبتسا ہک یکی ا ےک اطا ایل

 ایک رتن اراک

 ےس یا یں ا ےس نعاس انچ ہاھت اک وہ یت ارادت رادرس ماکو پر لا نوا :تماخب کلوب

 لپ باح ںی کوم رویمرکرواپ فا کن اطاس ان نیا رادرساک لی راوی “نی یوم ن یب لازم

 اک باپ ےگ ےن رکا ری اس ےک ماوعر وا ںورفاسم ےل او ےناج ےن گالی تامار اک ا یھب ن باک ی بر یدک

 دام زیب وا زا



 تن العا ںی م اشور صم ir نوح نا جزا

 اس ےگ ے رگ ولد ورود ون اماسدز اس اک اروااوہرو تے ےک رھپ نان

 3 ایرنا میرم کم ایلانب اب ف فکس یروصنم ترول سو جت برس ای رها

 و رد وہ تسلقوکں وجے ییراکر دعب کس نا ایل پاپ لود ناز نم رک اناج

 ر لش لاک زا ےن ناطلسدعب ےک ا لپ ست تاج ذوق لار

 ام و ا ا ایدرکف احموکل ا فرحشت ےن ناطلس۔ یم یئاحم ےس ناطاسدوخ ےنانہم نج زایجد ےس رپ

 تر نفر رج سر انس نیا لر a :تام اطتفا مہ

 بک مانو ایوب ےس نشو درا عر یما یب ۔ایکر قمر ب ےریہعےک کپ اتاوکںل ارواایاوبوک نب ین بلع ےن سا یہ ےل ایس تار اتا

 ات رایان دوشراداود ےن فی لا ای دورہ اکر اداودوکفیصا ۔ایکر مم زو کی اکو سا ادا ار

 تپ یکی ںوہ ہک ری وا وو اات ےک یکایک اف مے دہ ۶ےک ر اداود ےن ناطلسوا ابان ن

 گریانی ہن ون الخ ودرکو از آے ا اطلس کی ےک رل رھپ مک ایج ہالع ےس سیا

 هنر ناراحت کس ی رک گم لمسی یک لاک
 راد اتساروا ایگ دانہ رنرو رول او لس راکرخ 1نگگبرقنب نود ١کے رع یئاکیب۔ایدانب زوگاکیردوخام دعب ےس رم

 یکن ب ب جام اک 7 اوت ںورہ فلک ار صا قی ط یا ہت ایگ کر قناکس ر القا م دک تری

 روایکدہ باب ات وس کن اعلم کرب الا ےس ع د یا اپا اےس کوب ایا ےن ام یکن اطلس نووی. مش نو لا

 ایت ورم هان تفسیر یگاپلا ےراداود بج ند کیااہا۔یئوہ م تیز کارا یه بت« لپ ےک نلاطاس جاں ا

 ےس ےدہک سوگ ا لن حی نوا اف رپ ے دم رب اسی ۔ادان داود وکی ار وک یک اروا ارکان الت

 تایر

 ماکت سوت مقدم یک اکسس اکرم ناسا

 ام اترت سوار توت اروپا

 2ت, - نکا نا رکن ایب تایصاخ ایکن 7 جیک ف نت ےن را ےک ارور و کیا 1ےن کیم ں وو یھٹا.....:فن ات

 رواں یچ ب اینو ردان لاتا بینچ یکے ٹو ساکت تیک روم لا تر خب گم

 یگ بلع حب ےک یا ٹا اغ یکے درد ےک حرط حر طروا ٹنواو تک یراھش با انوردا خالد اھت ن ام اساکت رورمض اس تببارسود

 ےن شاپ ےک ناطلسر کن فن اتے دو یلدا رشت

 یا اظ اک تبوک هر ی ی تر مت شیپ یا... :یریشکم اس ناطاس کین و یاب

 7 سس هی لا یک اتادعب ےک لاتا یا اب لات کن کشم اتار ہے ےک رات رض

 یکن یئاپلاوج ایکو لاتا یک کہ لاو یکن اطاس ونو یارک کرمان ی لک یا تالا یب کش انس وخ یکے رسا

 1 اف هرات اتو سده یا کارو ما نوک یا کتری یار

 ےک ےل ےک وہ بارق تام ےک یا تا اقاعت ناطاس ےس ہہم یک وقاب یچٹا کل ا اا۔ ےتاج آ آکے لا گو کاتر

 تگ 6 لالفچ عمود بیا لپ رد

 ناروا ایج سئاران ےس ماوکپ تاب ید تر م بیگ بیسیم بایست کیف :باساےک تواذب
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 کو یئوہ مولع بے بج وا نا

 اچ ریو ات سےک ناطلس

 روا اپ ےن کا ناطاس ید ۔ایدرم
 ین روا البو نب و

5 
 2 ےک ےک تر فا یر 1 ٣ ںیم ںوراھچ روا
 یلاناروا سیم ہاوس نیوز سن ضش فلات ست آں یم نل نادم ےک یاس ی

 ترار یس ییا يلع تسر مز

 یں سا نا اس ء امر ھچب سیم e :توسیکی فو یک

 مے سیری نا TIS رکرفروکروکوا
 جہا یار یا ےن

 تن ںی ا ۳

 آۓ ناطلس اک ے وہ ما تا ےک داد زاتسا قاب دیلا فرصان روا راواود رمقش مت قلات یو صن ےک ناطلس با
 ہود یا ت اطاح یا انچ ےس ی درگےےن اوج ےک ںوندد یچٹ ا تایام اھم ےک ت موا

 چپ لا لب SS یج....:اوالپ اک ۳
 اک ا و



 ۳۳ اک ل نور راج

 ا دنا ناطاس اب ی گدا نا ےس جو کے وہ نایک تم ازا ور امت لک ںہ ان

 ور کوا ایر رت ناک راوی ز راو مرتب ل ی ی ار روا یکی ےک اپ وک او رص ان اقرب ےس شی لورا دہ یر عم روا یل کل یف اکے ان

 -ایدرگل اح ہرایدپ ےرہع ےک یا

 ا ےک ںویھقاس صاخ روا ںومالف سا وب کلم غ ۲ هوس اچ. :لاتتتسا اک ین
 ٠ لات« گوجر او سلاد منوکں راد هک راک رو ایم اکبری
 ووچوم 0 اےک سنا نی زن الم ےک رت افد

 م ۳ aL لادارفا یا ناطاس

 لم ساک کاپ و ال تاک ئا ےن ناطلس۔ایگا کښ اد ناف

 وت وج ود اگ اپ ورک پد ۳9 ( ریل شد ما )ا اک سا نل ا تک

 ۔اھت ےن ھتاس ید ناغلسکں انکی اپ ےب ےک باک رم تی ےن نابعش فرشاناطلس ند

 سیل 2 یر نیر ےن رقت نار کب کب اع م رخ 1 سال کس لا لیس

 وکن ا ےن ناطاح*ا اک ٹری رس هال وہ ہار وید ےک یاد اي شب سای وی کا اه

 ای تن اکتمجاشداپ شر رسا یلرک شوش تر ےک س ر ےک نوے نازدار رم

 کس یگنیب اتم اندک یک ا E رقت ےن ناطلسدعب ےک سا ءایگوہ لاقتناکی ٹیپ کیں سس0 و :تراوما

 یر تکی رتن یم کس ادا گو قت کف رطب ےس ےرہک ا ےسارھپ نکل روش مان

 رمی یی ما کر بے ےک سما ےن ناطاسدعب ےک لا اکہ لاتا یا اہ جراح نرم ماش فرط رو

 سا یا تو رک فرخا کم یکس ان ایہ لا اتا یک اکر روکے مر ےس ل نک تبرک دعب ےک لآ اا

 اے سی O E E ابر کمال تہ

 ناکا شاپ سا گن شرع روم رود کک ن اشو مک اس تا کارت برا ےہرد درک الج

 4 2 ان 'ناطلس۔ چکی تمر e هاش ماع ی رل اےک

 تصدخ یک وار مکھی اش سیر چپ واایمکاپردنب ےک ےس رم ول لاس یک ںیہ ریق چپ چی امذہا ای درکر نب تراطو لنکن اروااوہہدنمرش

 ۔ایدرکدناور فرط یکم اش ےب ےک

 سج (۴) یاب جافبط (۳)یئابوج تکرب (۲) ینا قوقر پ۱ لہ ےھت لئاش یھچیدیقیب ےک کرانا ںیم ںومالق اهدا

 یئزادنا یت یکں وصافوکوار فا کر زم دوجوم سی نا ےن کیم نا رکے اش ںی اش گول بسی دعب ےک ےنوہاہ رس عم ۵)روا یش

 ۔ےرہیھاپ ےک ی اع یگ کول ےہ ےل اے اکہ زا گلد کادر تی کرد

 ۱ ساق لا انس ست پچ (ممر تم ںیہ تام رف نون نہاہمالع) ... :تاقالے ٰیٰلاب ج افبط یکن ورمخ ناز مالع

 کیم یھب ن یل یئالاودالع ےک سا اھتایاذلج ےس ا ےن فرشا نااطاس بج ےھت ےرہھک یم ےنام زس راسا ےک کی بابک سا

 ا رک انها دژوچ هد لالایی سا تا کد اتنا والاب یت یو توکووک

 یاد ریکاوری اھا ےن ساری اوہ نار کت اب سلب سا مته اوپک یا ےن مھج ناکہ روخم ںیم



 سدطلس ناسا نت ماش رمم rr لڑا رح... مر لج .....نورلخ نیا رات
 س ل ل س ہت -

 دو حرطس اء,ےک اولج سچے ےک و یخ تمدخ یکے دار ہک یاو کک ےس یکی ایل اوو کھ اکاوخ یخ یئاط خیا ےتپا ےن یادوالخےک
 لاج اپ ےک دیت رک "تا 2 و ید نداد

 2لو ور :
 لا اج ناتا دال رگ ںی TS ا

 سک یاں مٹ حر ط ادوار n روا زوم کل سنا
 ندرت لورم ودر مک ل خار اہ شی ےن ناطلس ییدعب ےک یا فوم تکو الا کی رک یر کام ا

 شرم اون یک او اھتاکچ نب یتا رس شاخ اک ن ااطاس دورا ترحب ےک فرا ناطاسد هی اکراداود تشکر نا نبی وان ساق
 دو روش کوان اطلس نوش اراک و طلسم نااطاس نا اطم ےک ںوربیما ےنپاددریکت ںوہ گاف لود لر ارس تست مالن ےک ایبک

 هو رسا گچ یک اش لیٹ تالماعم یراکر سجا ںی استپ سد کرک رگ ویو وصف سا فر مک هات
 قبال هک اپارکعس_ دا وکن اطاس

 اپ فرا ناطاس ی - اھت یر اکیا یک ںیم تس البام یر اکر موج اھت التان برو زا وو روا نت کلات کا فر یرسود
 عحتوکم الف ےک اقیب روا ۔اھت انہ سس تیس اھت ٹو اکر یئڑٹب ےس بس ایک تار ےک رادا درک ےنوہ

 AS مت اب ہت انچ ۔اھت ات ر تار ڈو اطلسے یا ایت ی ناکہ ر فن لک جے نر

 ا ےس تی سد مال ام کات
 یھ یت اب ہی اھت ایک ھگیپ ںودہع یاس ھ٦ ےن کار قا ا نٹ یم نا اھت اتر کو اترب روا کول الاد تب حت بتا ےک ناروا یگ کت یب ہت 7و

 ا غ رشا ے را ا ا ا تا ا
 مار بمان یک اوا العل یک س اتتا کی ت اہ روا دک ور اکڑ کوک ا ف اات ےک س القات آت دوای درک ور شان اجان آس یم وسلم

 ۔ے اکو ےس دور

 یوم مولعم یھب تاب یک قتش یھ ےس در ےک یک القنب تام ےنپا ےن ںومالف ئاخ نادوخ فر رسو د یابی لقا کا
 یھب انا اک تنشٹوا۔ےگ ےنوہانیپ تالاشزیم 7ت رفنں یم ے راب ےک سال قسا ںیم لولد ےک ناز اقرار یر تایر کنار

 تا یش یے یی ید الا یکدامج ا ۵کا ہی ہت اکس نی درکغ ور ں یی ی کم نا اس سنا سنوات ام
 ایگ درک ولج فرط کس قم لا تب وک رر وا یگ ایل رکا

 یک لا ای اھ ردوجوم یم ھت وکے ت وکےک کوا اھت کچ نج ہامشداب رات لاپ وک یر عاف رشا ناطلس بج ےس تود ویب : و
 اره دارا تاک نر لد هی دوا ایکو دادا اکے رک ےن ناطاس ےیل لاء اھت ازاو ترم کن اطلس ےن یلاھت دا ہکوچ ٹیگگادربنام رخ
 ساغر ہراس اک ےل رے اداس اس نئی ا کک ایل ےک ماک سان انچ
 درر کیک ت یار صئاخوکہقادبح رکا نارھککب عاندوا انب نشا انپوکد میوے پا ےن یا ۔یکش یھکج لیپ سیار کی را
 ۔ےب اتر کا دا ےل ےک نلاطلسوج ےرک دا سیر ماھتودروا۔ےک کا اورام ےک کدام ق کس + اس

 هورک جا داوگگت رطل رک اس ی ونک اور اوت ریق سیم لفوج کو الوا یگراس یک ا: ناطلس ےن سا وف ینا گر
 وولس ےک ا ایل یوں وضاق یر اک روا ہہم نب گوتلار ئ لف کا ےل ےک سا تا ےس ارپ ۔ ںیہ ر یت ںاہ و کک یاو کن اطا

e۔اید مارک وم انا بوف گانا 1 ؟پر کیا  



 نطل ی ل است ماتورصم ۳۵

 ۶آ ےک سارواناطلس لا :

 -ب ناطے فرط نور مورا گرا اتے ااا رر ا اف شک ییا نداد کد ےس کاتا بک

 رہاب ےیل ےک جد وک ف قے او ٹک ا یھپ ود دہ کیے ؟لگ اپ ےس نرھگے پا ےنپا گول بس ۔ےت ےئوہ ےیل یم

 رم لا وا روا کرک ستاد ات تر 7 یر نکن ز تم کت ید تست نورد ںیم اوس کے فا. ںی 71

 ےک لوما روا اج قع اوہ اترا سیل “رم فلخروااوہہناذ رات ےس ںاہیب رھپ ۔اپ اکر ںیڑک 7ن ودتچ ےیل ےک ےنوہ راف ےس تای دورت ییا

 -الاڈاڈپ ےن ےن اےک ںویتاح قل اطم

 ےھت نما اٹک تاب ا کلر ےھت لاش یاد یب مال ےک اب: : ریما آور وا الف یب ںی سا... :لایادڈی ر گن وان

 پا ےس تدش تیا واک ور ےناھٹارس ےن ںوہ نا ےئوہ ےۓتاھٹاہداذ ےس قوم لا چخ انچ رک ام ےس دہ روا بص اتم کرار ہیک

 ۱ ر ےک اھ وان ادار فا ےک ہیماظنتا ۔ےگ ےن رک لاطم اکں وی زورروا ںوفیڈ
 ںوہن نانا ںیہ یچاج ھتاسےک طاق زج یہ کک رحم ےس یکتا رف کے اھ ککے ےس یم اطا ۔ایدرک رش ییہ اطم اکے راج ےیل ےک

 ۔ییارا اڑ لو کت سرو لک تار درگ العاکتواخب روان کیا ےن

 وکں وگول نا ےک کو ککے سا ۔ایاواہ وکراداود تشہد ےک نا ےن فرشا ناطلس سیم تالاع کان نا ا : کی جتاس ےک ںویغاپ
 باک ےیل اپ ےل ےک کنی ہراب ود ند یہ نت یا کی ی ینا رول ےئ وہ نم ے ر دق کز ےس ےناھچم ےک لا یا باھ
 مر( )کا کک( لم ام ی سا یی نا کر وہ

 چت ماورد کوا نک اھت لایخ اکیس او ایگ اپ ےک وک 0 نا جت امس ےک دارفا اھ نچ سا ناطلس_ هم اش الت (۳)روا یر

 جات کتب رم یئاہدنکایم ںی اج ھچک ےہ ےن اھ وا ںیم ےہ درک

 کر تاچ هی ےس اد وت کر وکپ ورک س رانا لیلا یت ردا

 اپ سد وا یر صان ای کب اتاواش نا ہر رس دعنا ےک لویان اا ےنپادعب نا گاه فرط

 تروا ن )اطلس تیب تروا رنو ویک تو اے اشیا اس کیر

 اهر فر OS دعب ےس یا یت یگررک اف پ درہ تے ڑب ےڑب وک گول نا باروا یھنیکحئاسےک

 ےن ںوبفاہک یم ہربب سا ۔ےہ رے چپ هو نت

 ا

 لوکس لود پا پا وج اھتاڑو جیک آپ و رگ واک ومالقروا لورادرس لاہو ےن ناطلس ۓ وہ ےتوہدناور ےس ہرہاقت

 کن والعےک سا ار اھت اھکرا نا نارگیل ا ےن ناطلس۔اھت یھچیزاط یئاط رکا اے سیم ینا لوفشم

 الایخ ےک ےن ناطلس اکرم ںیم لدےک یئاط رت. ےھت دوجوم ںاہی یھبیردپ کی ارد سہ تا

 دقت ابر تیوب ےک تاجارخا ےک ہنازورےک ںوروناچ ےک یکاروادب ۶ یٹوروااھتاتہ رات ان ےوصصن ےک ےن رکل سوکر متم

 اھت رم شو یک ورواتب ر یوم انب نکا آی تان ےک یتا سےک ںازو

 تووہ م ےک ب سام قوم حرم کیا قمر توکل وی سدنچ ےس ےن یا ےل ےک م اک ارپ... وم

 اکا را ۰ نر ط ییا بوتو ا قوم وااو یکی کو واری سا لپ تار فیکس اجاق بد سد را

 بقا هیدن ارور ایکتیرک لاد روایی اج بی رق ےک ہ اگ هی بیم رعس موس عموم هک ایا هاش

 800 ور رمان رهن کیا یھب لا جم انچ ٠ ےھت ےترکا اچہہریو ے راقنروا ا لوھڈ مک یه کش

 دگر طلای کلاس 7ی ھر یظو مالغےک جارو الع نا ےگ ےن آلو ک لے فرط دا

 ر ادوار« ثروت



 تطاس یب لمس 1 سیم م شور ۳ لقاح رر نورظں ا ترا

 یو اجرا راوی و ا

 بے ناطاس بج فرطیرسود :یباو ق فرا ناطلس
 ےس نافاس ا ی ای ار یر تتار

 ا روی و
 0 کسر کان قرص ۷ںیم ای

 لیمو و دیار جا ےن ےک توکل وما ےس رن دق لپ ےس سا نا وم ا
 لب ی اراک [- دم کورش اردد ن JI روا۔ےٗ ےن سا اس نرو نا ال وکی کب اع کیا ےک ارد چ کم یان

 ںاہہ سد کیا یم یتا م کش روتا پچ هه رس کر بار شرت تک را ناسا
 یار قر کوکں ویت ےک وہ ےک وہ کک اطلس ی وک خت لابد ےک ےس د کات تاک ۲ی مارک یر یب

 سل آتو یاو لورا بس نا لامر ہم نک یت د ناطلس شی ںوکو لو ر شر افر ا... 7 کن ویا عناطلس
 اطلس کے ےل

 تو درک

 تی تاج ناروا

 خور ےناو رک ان العا ےن ےک یئرفرمکی کن اطلس ےن ںوہناریم نج ۔ےت ناریج کول بس ےس ےل ہن ےک فرش

 ایگ وریت ةو ی ا واک ہندہپاک ن اطاس ی کو نکا د هر ورش اندر شپ

 ھٹےک نوناخ کیادوج وم لی سوپ ےک یا: نئ ناطلس کروا یگ آں اپ ےک کیا تب هی نارو کا... ..:ل کن اطلس

 تا تو اطلس کیا ایدرگے اوج ےک کییارواایلرکرا قر کوکن اطلسےس مه تک اما پچ ےن ںیہن
 ۔الاڈراموکفرشا ناطلسرک دال وتاب دات پاک لووول اہ روا لونا ۶ے

 دش متخ لۆا ہصح



  نورلغنیا سراج

e 
 (د)مص"

 مد رصح اا



 نا رکو ںی اا فسا شورصم ۱ IA مرض. مطلب نیر

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ینار یر وصحمف رشالا نبی
 یک ترنطاسروا ئی وہ روجش ےس بقلےک ر رسا لس( دا کتی ها ےک سس فرانسه لس ندا ۱

 _یھت بم ںوھتاپ ےک یددی کیارا یئاطر نارمگیئراددمذ یکرد کلپ

 شاوگزیظروا الان نت نیو 7 2 ہرہاقوو ون یئوہ تسلوکہ قع ناطلس بج: تے 7
 نسل وم س سیم یارب رس یکی اھج دداہب ہما ےس کس اوہ تودہ اپ تابا غیر ےک لکا تیام یک ود یر یارب تا

 ےک دو رجلفاقت اک ن ا بج ج کے اہ ایک وای ےاچ یکد درب یناطلسک 1 اید اکذس ارم س ءارھارکن و ِ
 ام اکک لک یئاط رقروا رھی اھ ےلس ےک تیمح یک( روصنماےن یل )ے ٹیب لا پی ارکان اطلس ت

 ےت د لوارہ ےن وھا۔ے دہ ہشاوروددعب ےک ی را ےک یر رک تس لو راد دہ توکو ہک ایک صف ےن ںوھٹار لئ.
 اتے وم ےن اہک اروم بام کم ےنارہ کل ویر شہد قاوہ ےس ےت د وار ےک شب اتم اکا یک سوتا ےک

 عمارت س لا لیپ ےس ا ۔ےہاٹ ت گو تر یهود ؟اوم و زارنا ےس ارب ا
 ۱ ےک ر فالف ےک ں وتا م ےک اروا روا ےس ا باودر ےک ےس دپا ےک اید ےن کس

 تساوخرد تساونرد نم ایکس اب فرطک نایک رق ےک ر مصر عب ےک تس( رشق ) او باقم بج. اپر
 ایگ و رکنی رال دعب سم لو

 واب عو ان سنا ار تی یر ی ےس ےک موجی 2نمی رعب ے لا مت يافت
 کب اور ےس یاری روا ا انک ود ےن لا رقبے را یکدرپ ےک فرشا نبروصن تتہاشداب ےن فیلغ۔ یگ زاجا ےن آ
 _ایکررقم لتیماوکی دب اقب طا ح مریم اوک رم اتما ایک رت

 ےس ہک یی ر نادار ناک دپ کی اروا ایگ اکر قش یر رک چوک ترم ياد مک نوا ںی ںوھتپ ےک یزاط اعرق
 ےس لوریو وا ںیہ ےک اروا ےس وہ رقت تنافس ا ن یک رار گار ت( ا او )راک ندر رداد ازار
 ا ساعی ۳ اج ںیہ ردنکسا ےسا دوا ج اپ وکراداود تا تم تا ا اواو

 ایگایل لب تر کر مکس وت نودرم۔ ےھت ےک ےس ورھپےک اوج طظفاحےک ناوکوال وا یکرمصان نااطلس ۱

 کب اتاوج یال ۳ یر یراج کتءادتہا ےک ےگ ج ۔ ی لیک ی رای کن واط مرتے رول شر ا لا ....:ناوقاط
 ایکو رقم ان یمانپا ےا ےن یئاطر قر یر مادواایگ الب ےج ماشرصان این ایا کی تمیم کس اکی زاط یتا یکم ا

 قنروا اھ شب ےس یوا اطلس ےس زکرکل ںولور نایت قام ےس یک ورش کیا شرا قا ےک یئاط رت :سرمولترور کک یا



 نارو نہال فا ےک م اشور ۲ ۳۹ موورصح۔ .le ...نورظن رج

 اج یکن ہو ۔اھ انت ایج و وخ مے ےک ںوتنود جہا کیا ےل سا ےھت سلٹییہپب ےس ےرسود کآں ود داب کمایا دالس

 لنا ۔ایم اظننااکب رقت یارب کپ ا شئے رطم ےن یا رقر بھت رکرواترکل یتا ےک ںونیشنپاددرواےس شایع تہب یئاط رت

 کک شفا ابر لمس کس ارگ ار ںی اش تایاددا یک یت سیم سجا زچ کلاس کیا نو نایاب وتسود ےپا ےن

 ےک آہ لش ومو وروااپ ر بلان

 لری ترور یار کر وا تقاےنپارواای اکو رکھتا وکروصن ن اطلسروا الا تار نقاد کیب رکن

 یاو اط قل یم تلاح لا اھت رن ام نشان ادوروا۔ ےھت ےگ وہ تالماعم مات اہ آں وم بج عا نو نوک اط بج :ینأالج

 پا اکک یادواایدرگہتادور فرط یک غص روا ایگ ایر کرم ا سج دعب ۔ یکب لطب ےک ےہ ےس یاو ایکو مایک تا س ےک ایک ایگوم خاب

 دات یئوکل ئام رم

 ھہ فالخ ےک سا ساکد بسےک ںاہوروا ےہ یئدرکت واحب لک ماش ےن رھتش ےک اوہ مولعم وک یبا یب نارود ےک لاس سا. :ہلھب مامش

 یار یک ن ولطق یاب ےس ارتا ےس سا ںیم رش آے ےنیم ےک رف ےن کیبار وچ ۔ایو اکی کاور فرط یکم اشوکں وج ون ساہا۔ ںیہ ھم

 راد ورا نیش یھت عار کیا یک :رھادوا۔اید اس ےن کیل اھایک ناطاس رواےک سا ںی سنا! یکن اور سد لار ںی

 ۲ 1 ۔ ےگ نہ مامات وخر بوج ےھت یھب

 اوج مولعم ایپ سہو بج ۔ او نادرلھ ۓےڈ لوالا قر ھام ےک ںی ےنپاروا ناطلس ےت د یجوف پا کیا :توانب

 ےہ ایگ ؟ںہاو کپ کس یا لغ تلاع و ورو تکو و روا کورکی واذب تالف اے سا ںوھناھت ءارما یاس وج جوف یکم 1

 ۱ ۱ گود رم باهم وف ینا کی اچ انچ

 ےن ںوھا بج ۔ےھ لئاش غاتتلروا لاس قبطب لم طا یئالع قت یم نا ےک وہ فالخ یو ےج ھا ےک ءارماوج دعب ےک سار

 ار را يا ی یر ی ولعت اب ےس اے یا ایکن العا کک
اکر کوم راوس ید و وف ۓ وہ ہتوداب اهدا گر چانه تام کار ما ےہ !ےن ںیاونالچ تپ ہہ بجوکک یار ما

 ل

 جہ اتوا اک انروااوہہن بایماکک مس کپی ار گنی کا پاک ا ےن انکم یاو ڈک اب فرط کک

 ہوسکی تاب دلار کرک تارا ین یک ےس اردا ےہ تاور فرط کل مکے ر صا بقا ....: فال

 ےس نام تاب ہی رن ےدو دہی لام ساظناکتمووج ئل ےک کس کس سیم ںویب ےک ناطلس باس ےک رک ورح وار وص الیاس

 یم اش تحعاجج کیا یکم اکہ ےک بص کرار را ینو اورم یری ںیم نا آس نامت ایل تح یم توافل ےنوءارھا نش اہ درکراکنا

منا دیر یک اب فتا ن مردے ارم ناں وہ کرا قا ۔ ےک وجوہ ں ہو یک کہ اروا وقبر یتا ہوالم ےک نا
 

 دکترا رک بیای یو استمرار اروا |

 اقرار رک فلک ایی سس لشکر _ گلف دوم کوچ

 سپس ران قره وار ایک اپ کوری ماگ ادا کا جا کیا راتوف کل والا دا... لی 1

 ےگ درد چای دنا لاج

 م اشکان ےن بس ن اراک ت ترکی کے روش ےس کہ ر اروا نوار رادو ےل لاتا 7ص کر اتاقی

 ےک ےک ےس اراک آی کد ودوا ےن ےک شاور راک ےک ےس الہ ےس اذا. ےئاج ایان ریموت

 رپ یہ الا مات بصنمےک اھ در یماوکیکر شان اقیپ ےن ںوناداالہص یک ارما رحم را اےک ر سات مرک



 نار کب الم فات ےک م اشور ۳۰ مودصح :le ..نورلغ نبات رات

eوب نم یک وا وے تی  

 ارعا او ے ایچ ر اشنا مارتے یک اھت تھر :کرافر لس ب
 ےن ںوھآ نیو ورمکک لا گیا انا ےن ءارما ےئ وب کس ارم ۔ ایگ اکر ر قول نا ںامج ید ی
 با درواقع مک ) روا ور ےک ل لے سام ےس یارک وچ

 اپ رںاود ںاور ماظناکت طاس حرطعسا انی

 0 جس ماش. روی را
 و وبا نا روا لر و

 ذسامایدا ال ج رگ ےک ےد باوج کن ونج یب ےک ۶ ام سل کا برد
 RR عی یت یر ظا تہہ راک + ےگ نہ یداحتا ےک تع ام ےہ داقہپدو روا کدر کت داخب ےس لا

 ےک ںوییتتاس ےک ساروا ےناجاید ےن آر وک فش ایکرلصیفرم قل اطم ےک یک کر دوا ق قرب ےن نا قر دعب ےک ار :وروشم
 مایک تنطلسروا ےن لاس دیبع اکک یب ات دور اما سا لو ساب يک حر یر پت تیوب ےکر کج کواس
 ۔اھترادر گر زباکت عام داری گچ جز ملا سال

 ج اب ب ب 1 8 کنيم مارو کس لا برتر عماد بج او هدر کت 2 قو ےس -.چ
 اتاق

 ر و 9 2 5
 علت ک لس مشادپز ےک ر کفر کیا وکٹتف التخارب وار نم نر طی ن کو ن اطلس ہو راک نئ .:ترموروواکر شم
 ایام یر اتر یاسر ہو با تاچ نہ کک ا کد یف ےک واب ایگ وزاوآےا ےس ےس دہ ےک کب اار روا دود تو
 روک یز راوتر مرنم ےک رھ و کی زور فرط یکے تعامج تاب ےن و 9 رج الیاس
 ےہ یا ایک باورم کشور روايت اول کیا لا موی لا یک ےن کر روا قو
 ۔اہ رلاود لاور ما مالتا اک طل اوا هات

 قارما لیتو کشک مال تام اتو .:یدنب بوت یکن رو نور
 سنج دانم نارسایی سرد ی لابی رب رک وکی اواخر مکے کس یک اع تیس ادد ےک رک یک ا

 رود کا ید روش ےن ںویماعےےک ا بج دوا اوج کپ کرب دا قوقو رش رس یارک
 ےن سنا رلچب و ےن وہ ھم ےک ںی لبا کری روا قبر ما بج یرینلادذدام حی ڑ

 اسان کارت چاپ ےن رھتشراکرف ےر ےک ج ےب ےس ند
 رد اش یاری شم نا تا یاس پال ں اپ ہت ا ےک ںویتاس ےنپا

 یلوفاراواود ٢( یئطلخم نب راج یما(۳ یرقان ال( ٣ یون شم
 "روک ادب ےک کر ریق نودنچ رنای مما ال یھیوکی رش ان ای دارمہ ےک لوگو رم یقه نجات اي رنک اب سنا
 یں رقما تیب واں رھی ایت اور فرط یک ایمر وروا ایک اید وچ یک وکر دبے سای ادو بغ اک م اج بم کار روا

 ٤ئ

 ہو بنایا گا اس یم افوکں ار



 و نالت ےک م اشور 2 ın ود صح نت نور ن یار اج

 ایوب توت شه

 7 اھت فاص نلاردیم ےل ےک نان باروا یکل انس تموکعی کر صم ےن کر روا قو :تمولعی باپ یی کرب و قرب

 رر اکی اوہررقنریمااکیدوخام ین یب )اھ روا اوج اف ے دہ جے ک کی انا

 زای و ادب دروا ۔اوہررقمرادرسایک جون ۶اخ )وو راپود یاب ھج اف اوہ زاف یہ دبعےک را او ایہ ےک ورد شاخ ئاثع

 ید تزاجاروا ےن سا ون کب لت زاجا ےن رفت ایل وکلا ناروا ام بع ناک ب لع :راړی دبے بلع

 ایک ایک توک ارم یک ی اجرام کم اناک ب لع ےس اہک ےک اروا ایک دری رندر

 ےس اروا یک ی وتر طخ یکی اروا یاولب ےسا ےک نکہ ہکا تار ھٹمد یبڑوھت یر تی ں زاروا ایگ یورک روکم ار ےل دعب ےک سد

 ۱ ادرک تاور بلحرواپ داب ماما

 E اےس اھ کد نادم یگ لپ :تموکترود اک ل انا

 یک وافب ےن لایئاا نل اھتاتتامہش تاب یک ساق قاب جک اف الف ده کس کر اهدا تک یورو ا لیلا قلع ےنپا

 با ےل سا ۔اھتاوہ اُ ےل ےک رکشہ اب ےسر بش یھپی وتر یما یہ ںیم لوند نااوہناور ےک ایش بش یک ری تکبر یما بج روا ۔ یک نام

 هوم یکدم کت بیس ںوم الف ےک ارتا کس لا یاب شنا لب ابا هل بس ےن لایئا اھت فاس ےل ےک نا نبی

 بد کراس وفا م ںی ی انا 2 قیا و ریما

 نم رس لار دلم وات یکی تا یم ںولاو ےن آتا سیکس ا ایگ آی باو ے راک یھی قر یما یہ عارود سا

 شاید او ا ادا نرگس درد ۔ےڑپ لو فر یگ کن اردیم ےک میت را کا

 ے& اس اک لایا ی ققب اپ قوم ایما اکل ایا ےن و ارلوہ لشادر چپ ۔اید لگ م ڑاورد ےل ےک ناروا اکا ے

 ی زوم ترس سا نررطیاروا الکل یر رواروا ایکو م زوور کیر وا یورک ورش اب کل وریترپ ساروا یک رادن ےس لانا ےن ںوھخ د کیا

 ےزابرددر شپ رو ر ڑیادت

 روا ی بذط اعم ےن سا ذق د ہک ایلن ایب دصقم انار ہا یک بسلط یوم ےن سا ای يک لا هراس یوم یم... ماچ کل یا

 و ی2 اهر فری رنک ای انچ ۔اتاتہاچ ا آلان ےب دکر ریما فرم ولوو کک ایہ دت اتیا

 - هست تالار وا یک 1شب او رلج تورو

 ںوگولناےساو سا ۔ایگای کر رمی ںور عن اوکں ووا لب ت ناطے سا یواش ںایماساوج سیم ےل ےک ےن رک خال توافب سا

 ۔ے ںیم سیم ںوکاےیا۔ ںی کام دغو ےک تان ےک تواذب ےن ںوہنج ایگ زاڈوداہزوک

 یراق ی ون بم اد کام کسب دار ط رھی روا ایک دے له رظتوام رھپ ۔ اپ رریق یم ہیردنکسا ےس موہ لانا

 ےۓایج ےک یادو ۔ای اج ےن یم کرک لفےک رکرقر چپ ےس ا سیف آےک لامس.ایگ دان اه بانکی عام ےک سان ایہ لات اک

 سایر را (یزراوف من سرا یاری ایر رشک رتا ات

 یوم نم لئازروا یمنی لان یم لاتے کر یک لو کان جر مکرم اش شد لر شوک

 و کس وو روایات ےس ےس ہک یگانہ رو



 رم نی فرم نم مادر 1۳۲ موورصح ملجم .نودظ مارات

 اس سر ساک اک راروا۔ے ے ر لف انے سنا رشک رضا تام یا ۔ےک سا ےل یا۔اھتاپر
 ےک ںوود بر ی ا یگ کر روا تاک قم اپ فا رسد اعاده

 _ے اتر ودارااکتواضب فالخےک ںوفود سشایک اج یھی ےن ںوہنا ےگ کت ےن وہ بارت تاقلت
 ے ہویا ۔ یتیم صمد نر سما راد« نا

 ۱ ۔ایکوم ست ارا تک اروا ے یقوقم کم

 تیا رش وکی کے نارک ےن ند ناگ زب ےکر یکے کو بارخ تا تالاع

 ے اے ےک اوم یئاعم ساپ کم وسا ریو یر چیف ہصلا نج ےک نامسارخ ادای کل اش نم دلا لاک نشین انچ
 ۔ازاوے ا ناھےک ںورٹپک ) ےمظر ہا ورک فاعمےا ےن بان

 رک کت واذ ےک آسام رک کے دارا کس لا تقو ا یکی الف نتوددعب ےس کپ ےک سا ےن کرب یا ...::ہدارااکت طب
 باکس هر می وت مارت ےک ی اروا ےک ریما ںی اوم توکو یک و کمک ےک وقرب رے لال ژروا نراود اے د

 ے الاو ےن رکن العا اک داخ: ناد ےک ا کرم یمادکگ درجفب ےن ےلاد ناچ ساوا وت یا :تاماظنا ای طا ےک یقوقربر ما
 کک وکں وی اس ےنپا ےن وقوع هک کرب ےس جو یک رر گی کن اایلالوکں ویھتاس ماتےک کرب آرونےک یت قر اذن
 فرط یل ب طے ےس ںاہو ےن یا اھت ایگ دا ےہ نی ےک نکے ردوا رص نایاب ےک ےک دصقم سا ےس ںیہ نب اب ئل ےک یگ
 کلات اپ وکرم مار ییدرک اب یک دت

 دا به یر کٹ ولوکں ور ھگےک ا ےن ںوگولچ انچ ۔داٹولوکں درھگےک اکا گا ورک ن اطعام اع نال ۽ دیا

 سس باب دورود اقا اپ ے ارد ےس ےک لیت اس کس سئاردا۔ایگن یم یکواھت اک کرم کرمان اق پ ہعقوم یا: .:.: ا 277
 کرل ور گن و گنج ی ودولک رص تداق سه بیام

 سير ےک بیرم اتکا راع نویی ےن رار کی جے ےک دبات کہ ےن ٰناہغ تالا
 ۔ےھت تک پچ هرکس از کا ے سیم نامواھت رو وز یاس ساک ئزب اج یک صنا بق ےن شسارواا پان کام اس اکراوک

 هلال الا س بجو لوما یرازگتار نیا لار بر وسم اج یر شد ےک ےن را زگت ار صرف »و... دی یکم ۲ر

 ا ھو

 و هست مهسا قتل جای قالی نجس سا تو :ر ر 6ں وراپ ہے
 اھ ای کام کب نار کپ ناک ارس ابا لار ان اکچ کتاب یکجا ار یھشوکل ایا ےن سا۔ایکد رقم

 دنسای کف یو تاماظننا یر لان ےس تیشد یکن ار راتو وخ ےہ وقرب م اظ ار امس کت سوکحر دعب ےک س 1 :نای رب گن وری

 یار ی وا ےن ےر یم یش ےک سادات ےن قفس وا نب ےس ا قال قا ٹیک کرم
 و و تب و ماوس کسر روایت نار بالا ساک رخ توک یک شر
 یابی دوخاب یماوکی یک و سوم



 E ۴۳ مودیص شناس ۔نورطظق اترا .

 کیے ےک اید یں ورم ناطاس اط ےک قو ورش ےہ روات ے رکت سو

 ر 2 ار لیت ےک ےس روج وم راو رم ےک ناروا ل ات اہ د ےس سوودو الع ےک کا اھت اک وار ڈبے ی اروا

 ھے یا قوب س هرس تا نا لب نگاه لو چی ای ۔ےتداب نیک تلاوت: اپ ےک ردنا والم ےک نا

 : ا اذہل گن یم حتاپ ےک نا یھچیرادہمذ معا یکی تارق ک ج نانا ےرسوھت منا اشیا کرنی ون کا الو ےھت

 ۔ۓگ لکم آے لاله روا و 7

 تك 1 ے آپ اروالارب تہئ کن ایپ تی ی شنی

 مار او ریل نمر دب ات اک ا ون ایگ یارک زیتون

 گرما فرط ک ةا

 ارا ون اء ایکو ل )شک س کج ا یک ج ےن دہ ےس ناذق چپ 7ں اہی سیش وفکر اکر س بج. :ہلباقمے روک راک

 ارگ را فر کشی کر لار ھت اوہ د یاب لیتا بک کا اچ تووہ یکایک مے سیٹ یئارپر کر تشکل اثار نم رتا امش

 ی یگ سیئاورواایدرگاافصاک ےتالع سا ےن وف گر کرس

 روا اگل ۓھ ڑپ دامف اک اروا ایگ ها فرش کد نیست کی رم ین بک دا لایا کچ

 اراک اے ییا ادا یک کپور

 سرد بدر ااوہہتاورر کشی تر ھم یم یئارنہر یکے روسوروا سیما: یل ماست کب اتاغانچ.....:ہلع اک وف رم

 یا ےک 4 12 ےس ول ب ایسا لا یراکرس یھب جت یش قوم وف کرب ایگوہہناور سید رک ھا ےج ر کشف یم نیم لاش یک یج

 نو مور راہ لت رابط دا فر لس عمر

 اگ یھب نار مرکو برم کاری یگ نار کف رش تز کریک وا یک ید کد

 777 درک وا ےک باد طرق يک راپود ےک روک ر اکرم از یل یک واہ راپود ےن رب نگل .a :توانب

 ۱ و کیم نا لا اکشن اي دژ تاک اس لو است نرو اب دز کردہ نارو کا ایل

 دي یک نا

 یھبے  ںاہو نایکب قاتاکس ا ےن کشا اف فرط یر بز ی رن نام کس نا نی یکپ لط ناما ےن در :لاکررپ

 کدو شر یگ اپ کوبا رها چ“ قر دب ہیچ ایدرکابر وواتوکے ت الع ےک سا ےن ج وفا ایگوہرارف

 ا درک کس وے راسب الا ڈرا یک کوک الوا یک داشروا جامه هام اا ۳ راک الو الام ا

 0 0 رخ[

 یر نامید 7 تروا یورک ف رطب کر اقامت لر يا ناو کس رام. :لضاکہن کر

 یردنکسا وفا ای کر یق شیٹ رر ی اوہ مر یما بجر چاھتا وہ ادیپ ہذج یم انا ےک سا سب لو ےک لرم انک رکے رم

 کس تب تساوی اچ رقم اهن کنگ چرا یوم شر اے تیاہن یی

 ایگ کف ازتخااکس ا دوا داورکل لیکر مارک شڑلں ول تو ےک ےس ارادہ ایکو ہاکش اکی زا کار نی درک دارا

 يا و مو رد یھت ای رفوکس ا ےن ںومالخ ےک کب کوی + تب سازد مو نرگس تملک رم. ازم
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 نامو تیرا فلک ےک م اشور
 ِ_ ا
 ۳ ےک ےزاورد ایگ دایی یل توا جرا ۵وک کے ایا یئاھکرعس یکے کل مانا ےن یقوقرم ۔ںیلیئات تالیصت یک ق وت روا
 شاید راے روا ےن وہرو هد نگین ۱ ے ےل ےک

 ر ر رر ےب

 و اش رم مس یک را تن وج

 و راس اهرم ناب کس لا و و :تموع یک جن ناعرا
 اش ست عیب وکی ر رقت ساروا یو یوتن یکے الت یکی راج نامر فاکس رک میا اطلسوکس ا ےن قیلخ امر اص
 یوم نو وکر وا یک یک جیم رہ جتا ےک ل e وبا گره ےک نا ایگ انس رکے ڑپ کم اع و ئاخر کل ق ام

 ۔اھت ت ں ایان کھ سیم سش

 وں وقالو رو ید اروا 7 ا ا .لیق

 7 1 اوج ےہ ےس لیت امضا علت ساک تاچ ںاہک ییہ اھت اک لس لے رک ےس فرط لر
 ی اور سن روم کی تاور وہں ا اھ فال ہ تاب سے ہن لا شر ئترفتاکادر مکس نار ے

 ںیہ فار ھے ےہ قلا
 را بج ناسغ یا کے اوہ مولع جا تبا ےت رک ر اہ یب ےس ےس وہ شاو ی مدر ےک نامش لبا کول ےک یت اب
 ت ےک وہ لولا ےس یکی او یب زدات چ مب ےل اک ےس لد چی کاپ ےک لپ اسد

 ۾ ن ناس لا رپ ےنڑپ اہ ترور ضا نیل ھت ےک وہ خور شواسض ےڑ کھیت ہیرو ایکو ہ بارخت مولحم ظن لی ورا. ی انا
  EDGEرش نی روا لوہ ۓ وم راپ آں ںوتالع یک - 0

 EE ناف لیتو و روا لو سود است لو اه کل سونی ها وہ یی لت کنار
 بم تےررل تاک

 ترس ایکو ےک تن کے ںی
 بر لاش یش )2کی ات زر بر وا ھت ںایامف ناشتن ےک ںوتمطت وا ںوییایماکیکل ا یکے ےرچ

 لیش ینا ء ایگ درکن و ور ایا درکریقوکں ومالغھپ ےک ایا ددا ن اتیا ےک تککال کم دتر :یرافر
 کس اهن هوم ار ترول اتو قنات لات یی اب یق کلاس الت کراس لوس ساب
 ۔ایگالچ وا رومی تاہم

 .903 0 گکچ امد یا دال ورا ناهید نم لر ارام نیٹ تب کما ارت بم ناکماش :اوالپ
 و چاو وران مات اس فسا ناسا را ابا اکو 7 1 یک ا روا یئگوہ تبحع ےس یقوقرہوکل انہ اھتواگ آر 0

 ساق وه سا کن یلاولب

 تھ سس کی ووف :تومل 11



 نار نار فت ےک م اشور ۳۵ مودرصح..... تر ....نورلفن امت

 0 ولے ت قوقرب اطلس زی طلا ناطاسروا ید درکت واہ ےن یئاپلاد) وند یہا

 ردنحس یئاھلا کی قت د کج ورش بق تاک اروا ید لی اک یر ہیرو الا ےن ںونادعب ےک کج تسوربزءاجیھگ ےیل ےک کہ ےس
 نایک رب و دل

 کذب لب روایکل اشلت پور اون تایی ذ_ نلاطاسروا و یکے اراک ا
 ۔یئگ مہ تیمہا یکن قرب رف ی اروا۔ے وک وگولانلا نی روا یر گا

 ےس قرب نوچ یکم دھڑ اک یا تم وکری ایل کض حق رپ تصولعےک رکت داطب ےن یئاطرق یب ےتاج رب ےک فرا نال 13
 روکے ںیگولےناو کر ہت رخ فقر ےک ےس ان ےک تمولعی کک ین الات ما مرا که تم تارا

 در کیم ات کت مکس ںی ا انچ اہ مورک ل 2 مبارک کبک لابن

 یر اکی اتنا ںوڈد ی قنادی توی ورق ورک ل یق وتر دب ےک ےھت ان ےک سااروا توافب کک یر یما
 ۔اید اپ ےک سا یاد لاد ےک وقوع

 سل مان کد لاو ےک اب سل کالج اک روارکن یج ےس لوشرفودرب وگدلاو ےک یقوقرب ےن ںورتجاھگپ سیم لا :لابتتسا اکر لاو
 نت سوق رم تک ما رج لتحل چ ےس قب ی ےس کتب اات
 7ھ مس يا لاو کس قو لا پ ںاہو یی ھے ۸ ایذا وا بس اب روا ے مت ناب د

 ںایک یر ا او« لار رو و رشر ۔ يه اپ ساک کلر واتس وه نوت ت ےک ی امرا
 سلوک

 لاش سیب نوک داددشر چک ر ےس نال ام قلم کل بز لاری
 ۔ے وندر زورروا قت اکو ےک نا ےن و ایج کلیم رطل ا ارواپ لر

 یایلاروا سد ڑ ور وار ایم

 نکے نرزکی رنز )طه الو هلو تو تر ادب لاقاکرلاد کس یق قر ارعا ےک .:تافو کرلاو
 ادرک ب را ی ۴

 ریئادعب لاو شب چه اھ اش 7 اکتارایقفا نیا

 ںیم توا اوا وق ریما ن نار کے توات ےک ےناڑب مکتب کروا وشک سوات اےک ے روش ال تو سا هد ن

 ۔ایکر تم تہب وکم اوم ےن یب انا شوخروا یت فکس ای یک کر

 زین اقب راواودےک نلاطلسروا ایہ فلاخم اک و پورا ٤ں ورادرسالاو ےن رکی ارگنیکں وہ شاپ مع کں وفد ینا. یک قم

 7 انب ب ناک نش تر ۔اینرکرارکوکب س ےن انکم مل اس اک قرب نیلی ال ےن رکی را کشا فالف نوار
 ایگ درکدیق نام مع یدک پ درک اب کب جای د ن

 دا وڈ ےس ایم ےک ےس جوا بوک وک رک کد ۲ ےک چہ ہدنت آے تاعقادراوگشوخانےیا ےن لور اورم کد فرط رموو کپ ج
 سا مارک یتش 5 تقدس نوقم ر اپ رویا ایک ایکو اقمنااکرابرد م اتے ۸ کربلا نیش چاچ درملو پو رمق روا متن
 رمان اطلس روا تسناشداب کوق فض رکل بس سیراب دد اد یکت مکر ش ےن دارفا ےل او کر ین٥ یز بشروا نیر اےک روش



 نار کو نیو یک م اشور صم ۴

ENA 

 ت اطلع ےہ لوہا ای تک اپ سارا ناطاسوآلوراو مد سه سا یک ا یا یتانچ ین تح قو

 رگوہ راوسر ےڑوھکب یب تعحلط یکت ضالغروا سالی پاش ےن یقوقربریمادحب ےک یئاوراککل اء یل ےل ںیلاو وا سلمان کاش
 لول قو اکو دعاق اب مر اہ یک وش یر کت رک آےن ںوگوا ھی رپ تر کوہ لئاو ںیم قبا عت ھی روا ایپ کے زاورد ےک لی

 ۔ ایگ کر ر اط کک بقل یاش اک وت ما

 ا کم دعب ےک سناە ا ر کوا کک تاما : رعب ےک ےب ہاشواپ
 2 م کیی وا( ۳)ا ج تج( )ساب ج1( ۱)تس لت لو راد رم شا اف پانچ مار اک کول ےن قو
 شک وع ںی وایمو ر قرار ےک وز ووا رارروا( ے) روس روا راداور( )یس تک اوت نوروس (2)

 ات اکیلا یی 7َك۲ جلا دعر وا( ییٹر سل بج اک صا نقاد لا

 ءایفوضرا تارفن یت نم عم ںوبسقعس ر ومناخ روت ںورادے ہک نارا یر اکر ات انچ ۔ اوہ ورن ی ماع یک ں وت ریپ ےک یا: یت

 سکی کا ع ںی ارگ
 ےن رب تر ےن یلابھج اھ ماری لپ ماجضا تیفاع درک ین تی واشد اب ۔ناد تسایسردامش تر تہ ناک کیک طط سان

 ۔یئوےد تزاجاےنرہاظ کیل گا تزاج اک

 ےک ںورادرم یر ےس ڑب ےڑب ےس ہعو یک رداہب روات تارج یت اوج اھت دامن کتتموکعی ٹر صم لو کر بو 7 رھگن کب طرح

 لڑا ےک ساپ ے دہ سا ار ایگ اہ یھب ندوگاکدیعصوکس ا ےل ےک ےن ڑگف الخ ےک لو ع ےن او ےن ر یم ناوسا یش انچ اھت چپ آب
 ۔ یل اشک ب وخ یکن شاٹروا ید مانا تابدخ

 نی لو بس لا ی سا ادای انار کاکو رکو کی ادب ےک ار وا توا یکم الس نج و
 ار ہی راوی د٤ اییکادارادرکں ای امن ےن سا یھب ٌٔ ۲ کت واضب یکل ایئادخب ےک ک گا ا یت قا کویہ ےس یخ روال 7ھ یورک

 ۔ایارکراقر کل ایئاروا یئکوہ لشادردنا عج وف ی علم زاورو کس زور

 نت هاش هد اب لس ناطلح ال اھت مل اظ تب ہو کوچ نک اھت یگ ٦س لورظن کن اطلس حرط سا دس :یرافرگی کر عن یب طرق

 دي درد کربن رک '
 سا ال کلی وقب ناطلس نکل ات یھب یا یک وہ بس اتمی ناتمام دن ور حس یینزاپ ہچ رگادعب ےک کار
 کرب راولم ےس وری وک ل و سس مس نیا رو یک ےک تواضب ےن ںوہناوج۔ یوم کراس رها َ"

 هری نل یم زا سا ےھت جا ب نار کوک یلخ ےک رک رطب وگو ناطاس گوا ہوالع ےک یا ام گمرک جم اے

 ےک ےک وہ یر شک تک

 ے رر اروا ےگ رووت اچ ت لیفت یک اس رکاب و نده اس ور نان نچ ٦- کر طر

 وا لابی اب ایپ اکی گیر اک سر چپ وا ایما مکس یر شرکا اپ ٹاور کد طر کب جایا دکر تار غ انچ ایک ف ارعا ےن کیا

 ایگ و ورک مو ےک کاایک درک رول

 ایا رقم قا وبا باک ارد اء اھت یم ریا نج ھم نکا ین ہفیخوکراد تش ر کیا ےک ہفیلخ سا ےن یقوترب ناطلسدعب ےک ےن رک وقف



 نارو ںیہ ف ےک م اشور ۳ ودر. قفل ..نورظناٌنیراج

 امد خر بل نر صا نداد مارا پاپ کس لس یو میقاربا نر و سیم معدوم ےک راہب ییا نی

 روایی یخ ما نی ا یاب ےس اردا ایگ ورک رطب مابین فا شر

 ایک ایک حس صل

 یکے ےس ےک الف نک اھت ےب ےس ہت ےب لک تمور ود ےک یک اوج کیر هیات علوم. یر اٹ

 روا ےھت وات راورم ییرضمدحب ےک باکس یہ ےک رک طی مہ کے یج ہوالع ےک کا ےس تاتا رہا ن اطلس تاقلعت ےک سا

 ایگ الور تعا ےک ساب کدو فرض فا سپس سا یرص نوچ نا اوآ یر صان یا ےن ںوہنا

 گرا یارب واہایگالچ ماشدب ےک سا ہا رعتاسےک سا یھب فاش قو از قرص قشم

 ریما ایگ ا انہ زو اک کاپ لینک اب تس شا( یرصن )یا کانتر لا بسج لس و لا ید چپ

 ی فرم اول دعب ےس رتی وار ایکو ہر یفر کی ھچیرصان یج ا سےک کرم ر وا: ایلرکل اش پور الا کرب

 تماس سر ناب اترا سوکر بل اس اہ د لایا ایک ا روگ کب اح کب یکی رتا یر تب اک ےک رک دوکل انا سیم را رھپ

 ٠ ایگ ایا روگ ب لع ے۸ا لاوشوک ی رص انک یک ارواایکا ورکر یت م ھلت ی ان کرک رکرافرگ ازای ورک

 کک ساون کاج دا کریو لپ یر یم تصور ود ےک سا نیا ایگن بہاشراب راتفدوخ اکر عم ق وترب ناطلس یدععب لاس کیا

 نماد ےہ کک تارک ر ارا ے لا قوت ناطلسے جو کاری انچ ھت اترکایکر ین ا٣ج تام ممکن اطلس رکا ناہپ < داف

 ہر ظوفتادنہلھتاتکر ت اقاعت یب تے یلاپ ج تدط

 سانت مت کرک ای رصن ذرت ناسا بلع اپ ےک کرصن دات نون و ین ۳ :یرسوخیک لا

 قرص شو رم یک روا ےہ اتباچ ترک ار وکلا ناطلس کی دی وکی وار روطریفخ لایک رامفرگےۓ وہ ےتتکیرادافموکی لوسےن

 ںی ہے ھر ایچ بلعو راہ ودرواایکراوتسا ےس ے مش وات اخذ راس لک تارو ناپ وج ءاوہر ضاح ںیم تمرق یکن اطاس

 ۲ لاکبچ اب ایم ناج ندرت ب1 27 میم ےل تاج اے قو اطا

 تیرا ک
۱ 

 رواء ایکب لوک ا ےن ناطلس شرح یے ہیغانچ اھت اک لک لا ناطاسے جو یکل نت نا کس ا.....:یر قر گی کی کرصان

 دیت کک اسددیب ںاہو ٠اب درکیقرداایگے ےہ ر ر ناک اےک کر فر ارواح لاراد زا ماقمیان یوتاب رساند ےیل لم ےس ناطاسب

 ۱ درب

 نارگیل یرصن رو فخر اھترادافواکی قرب تاطاس کی فرصت ندوس یاب رگ اکب وکلا نووسروب کلا .:نلدوسریما

 ی لو رام لم ای ےک ناطلس مم تس واک کرک ی جو یک روا ۔ھتاترکا اپ کن اطاس ٹیپ هر اب یک اروا اترک

 ےک ناطاس روا اھت تر کوہ یشراد زاراکتشقو ناطلس ی ٹری رکساخ ایف ١ےک ھا ارت کا کت مور وجومر واریز یکی ےس

ےس اھا مروہ وس تہب تسرژ کس او ذرت اطاق تکه ؟تس تال عم رہا وا ات
 ےک 

 ناطاس حب ےک دیت جرم ردنکسا یک صان اچ اب راترک عم تقورب وکن اطلسروا یک یلارگگیڑکی کی یرصان ےن سج ات ی نادری چ انچ

 ات ابرام روگ ب لطول اے

 مداوم ناشی اب عج رک الطا یکییرایفرگیکس اادفہا ےھت تاقلعت داتسورے ره اس کس کرم: ےک یاب جر ما کوچ ہدالع ےک سنا

 ۔ےگ یک کیلا شن کمی ا ورک ورب ی وکی اب وج ےن سان: اتاترکک رب ٰیلاب وج یھبن اطلس



 پوچ اتینطروا قوب ن اطا
 اب روا وہ یک و اچھا کیا رت رو تی و
 ےک وے مے دب یک ان طواف داش اہ وک او ا ی غش چاپ قوقرب ناطلس ےن لات فلا بج رھپ وا ےہ گیت کی لاس

 مم ےس ںاہو شتاب (نوزورهبک ذوب رتس هات ےس ر گر یتا کیا دودی لب کا ایج
 نارك ت ہی ن نالے ےہ راے یر 7 یتا یارو ا ےگ ےس الب
 -ایگن یواشداباکر کک ت اپی رات تاب راس ےک

 اج تک وک طارق: ےک مقر ںوتسود شان اس هما بص ازم یا مات ےس نام یا
 بت یا رخ بارد رها کس مکس یزید تک ايم روش سا وج ید
 ایوب لو ماتم ما کیو ا سیم تول

 نی رکا ال ی شوم را یراق

 مب ند تام ت دے۸ تل لاسایج ر خب ےک اض توری روا اد
 ور والہ فرط کک رک

 ایکو رور سا تاپ کری گۓ ار راب یت نانا فیر تروا لد کیت تییاہتیپ رو ین وا کر شف یقوقرب ناطلس ہن : تفارش یکرطف
 یو اس نر اےک سا اد درک راج نم فاک نا ےئانہ نار کج بما ےک ںوقاع ما کی اپ وج قبا ند ی ےگ اروا
 گی واسم دارای وہ ترہش یک دنپپ فاصنا یاس کج

 وفروا یرد اف ی رو اپ اترکل ام تابوت قیر طیف ںیم ےراب ےک تالاع ےک یا ار روط یئاذرھبل اس ناطاس دعب ےک نا
 ےن ناطاس ےس ہجو یکے نمک رہ اظم اکی کدرکراکں ایامن ںیم ےن رک اک انوکت خب کرم چ انچ ایررظتخاک عو م بسانم دعب ےک ےنوہ نیل ےک
 اد سد 7ی عا یئاچنادراب در ناک یاب ج

 رب لو تسوطرود یرات توان ےک سا انت ےس عوف او کر نقلی واش مزراوخ لاک ا ات نا ارت بانی د: یز رار مرتب
 ری رایت تمام کتک ولاردا یکی وار جم ترعب ےک ےس و گالہ ےک ہاشدناوخ لو زیرا اپ یک نار
 له تست سنی نر

 زا وری ٣لا ےس ہجو یکے ن آن یئ ان کین وا تار ش یلادمانخ یک ادوا اھت ےس لی ںودالوا یکی فار مرہ کوچ. :توانل
 یک مول نر )یاس ےس یر لس لار اگل ےناج اھم لئاق ےک ںوردہجےڑب ترک ترک

 ےک یا وراپ ودوار اک کر ایا اکی گدام ر یر یھت: ےن لا ای لرد ک لات رکی یورک ت واہ ےن سا ن نرگس اف ا
 ایگ دانہ ار ک اک شورا ی ن ہاشداب ےک ق وقرب ناسا ايد لا تم

 ن اخل ر زرو یکرقیر وار لویتاس سا له رک داخب قالغا ےن تک ادا ء اھت یت اح اکہ کرب SII :یرافرگل مرتب

 ےک سا کی را یر نا را چرم ٦ے تاب اطعم ناوک ارے ت وقرب ناطاسر وا اہک کے کعب ےک ےک
 ریت کو رج روا ٹر نب یر وام کس اه بن سر فروکسارعب - فتو روا ےس آد اساس
 ۳ گا یک قر کال ړی رر اوکب س نارو ا 07

 کس سان هتک ویا سد یر اعم

 سا رجب هکر در لر نورد ایر فر اب



 نار نو نی اس تک ماشورصم ۳۹ مو صح مر ؟رلج ......نوریلخ نار اتم

 یھ ان ہاشرا روا یگ درک روک ریو گدا سشارمددوا یئرص ان اب ںویھتاسر کند ےک ادوار منب دب ےک اےک کرب:
 یک ماوعا نا اھت ل ےک ر کرت وددت مانا هو تب چنگ نا اک اش وراب ہد ا ےن یقوق ناخلس

 _ ےگ ۲ے یا گواروا یوم بارخ تہب تلاح

 ات تر لوک مون بها جت یا اپ ورک یک و لری ےنامز سا ہوالع ےک اہ. : پورگیئالس ار یخ
 قہ عت ج ںوفامن) ئل ےک یلاھت ہوا یی | ہد اب ار کیا ہک

 ےس ےک رد رقت اک ابی اا( اون ےب ملس ٹاون شادو اظ نت یتا ہد مے یف ی)ےھت یش (ےنادےرک

 ںودہاعروا لورا ڈروا+ ایتوص ےن ںوگول نادعغب ےک یئ اک ا كا و ا 7 ںی ںوم 2 فا اعتاتخ ہک
 ۔ایدرکح ورشان اکہ وو کک

 ای رک وچو ار السا لار کجوم کم رای کی کت فلات مک گر... :تقل ان یک مول
 درام مال نایت مارک ی وا تشافت کوک سج ۔ےہ اھکرر کرایا

 شادو دووالع ےک ناںاہج۔ اھت ی ھو درا اک لام روا سول ںی وادخپ ےس مان ےک مالساراد سیم تفالخرود ےک ءاناخ ھچک ہدالع ےک لا

 تک ےک اک رشک سا اب کج هی لعاب کس تل انا یر کت فو تستر
 بز ہںیقکدب ہى نیلا اج اب درکرنب کن اکے ہت فالخےک تل ریش دا ار رقم یکی کسی سیم
 داران

 ےک علت ےک شد وا ۔دےد لیک ورکر دعاق اپ کیا فالخےک تمموکحےن ںوکول نار 7 اشزاس ی ور هریقب
 نادا دو نس تب چرا لو ا لر تو کومی اش ھتاس ےس یر تارا راک تان

 راز روس شا طب ےن یت ة رب ناطلس یب تل عتومروا۔ ایگ یوم ے فرط کم مرتبو ازا اکی وہں وتار اک
 هل اچ ےس تصوککروا ےس انچ ےس ماوعے ن اوج ےن براسج اک ام مامقےک لا ےس رم کاب ادم بانان اطلس درک
 اک ارم رام پر وا ا

 ا کک هر ی ۵

 “۶ھ 7 وت رم

 داش روا یک لایقتسا تسورب ز اک سنا رپ ےس رس کر ساق شیروانی ے فرط کیا اطلس لو ناو

 تا قمر کوب اطاعت یک واچ وس یھب “ےن سا یب ےراب ےک سش ایگایاوت ہر یو ناماسیو زاسولیر کار اباروا ںیتتل لایراوس
 یوم ترش تہ کت اب اروا هدهدز ترک

 یئان ز اپ ےک رہا یا لار ورا کراتو لکی ا جرا ےن اطل :تموکع یکم ا

EÊیک زا جم ی را لامر وتا ےک یا یک  

 ۹2 سا ےہ سی ےگ رم نا نان ےک شو سیکھے میک ایک ب س یر ٹو کش ایکل ایقتسا تصوربز ےن قش ییا

 ریما ےن ناطلس فرط یکرسودرکب جج یک یل کب اتا ناطلس ےن ںوہناذےت وہ اگ آے تابا اےک سا کول بج دعب ےک ےیل ایس
 اکر رقت اتر ھما نک تاب ےہ مک اچ



 نر ی مر 1۵۰ مود ج مق رل نودلغ رج

 قایتا ص ا هو نر اولا نبی بر یماوج اھتاتھکر قلت ےنار گن ار مکےک نب رع واش اپا پرا :تاقاعتے ںویہوڑہ
 لک رب نم اک یر فا ناطلسووجوم اعر یی تکرار لار یک ےک شکر ی 1د ےن یک کویہ اھت ےس کدو
 رت ےک ںوہاشیاب سان ئاش یم بنی سلس ےک سااھتا کروا و میر رج

Aنا روا ںی یک اسرارن شوا ت تروصإوخ ناروج واپ ےک ےنوہ شیر جٹ ودایز تہب ںیم تول یکن یشالس کر  

 بس ؟ فرصت ےس تاونمر ق یکن یظ اس کرن ےک سمت کیم برخم اپ ےھت ےترکایکب وخف کت سیف لنت

 ۔ںیئہیجف رخ یکنا

 هم اچوی :تسداعس( زاب فیرش یھ حخے یقوقرب ناطلس ےب ... .:ل اب دد کس قو, ناطلس نورلغنءامالع

 ےک ہقیرفا ےس سوق نلطلس کت اقا تس قوقر ناطلسربجرم یک سیر صم ےن ( ید متن نام الت نت ) ست بچ سی
 ول ووشو ماوخ ماوس رکت بک تم تس لوثامسناطاس که رفا را روا کفی کن اے ںیم ھت ب تالا ےک ناعم

 ےک رت نه ےس ٦نے ںوہنا لب ےک رکی ٹیکے ںوئاملسمفرصوو کوک تابان اب جرم اتکا یک

 ۔ےا یکم اغا ی وصوت یگکاک افت را تی همت استاک لا اروا ۔ےےس ایک سبو رتب یک وت کی کت ہں ںوتسار

 ےس ےن آر عم اپ( ی ہہ مر تم ےک ولف نہا الع یت[ )ےرہموکں ولا ھگے ر یم ےن ناطلسےک ہی رفارک اوہ ولت را ہصرحو

 لوق ںوہناوج یکت ساوخرد یک شئافسروا سیم لکم سا ےس یقوقرب ناطلس شتاب تک ےاید کنر ئل سا

 لار

 لب ےن ےس روتا ت اقاعتھا ےس ناطلس یکرعمکی کت سساوخردیب ےس ناطلسےک قیا فا ےن تره ےک سیا تنا :ایتم مدت کف یخ

 نی عرش رک ش فن ار واءاشنکت یل وقف رشہوکتساوخرد یىر یم ےن ںونایچغ انچ 4 ا ےک اسرار فل ا

 ےتوہ فکاحتردان کد ہوالعےکک ںوڑوھگیرئودع حر شو رخ اس ام رک تر رک نوک رو
 ںیہ ر بس انمار شوا واشر واہ فک یس ر طی اا یاں ےت وہہ سیٹ ںوقالع یقرشمۂہو ںیہ ےت وموج روا شو

 ات کی یلص اف تفسیر رد و تک عفت ضق_ بایت نیر نم ...:تافو کاش م لئا ےک نور باہم الع

 قوت ناطلس ےن یکن ءایگیاورکرایتزاھچ یس کیا ےئل ےک نیک کاحترواایگایکہصیفاکے ن رکر ایا وکرفس قیر یک اوہ روا

 زابچ بج ہکوہہناود ےس ںاداقارااجیک ےس زامج یا یڑکں ولادرھگے ریم ال یھی رک اس ےل ےک ےناوگنہک ان لا اس

 خم را ولرم ندا هر زا تس چو کل و یروا نا تسدرب زق یب بجرقتےےک اگردنب یکے ددنکسا

 ئل ےک ےن رکراوتسا تاقلعت ھا نایسرد ےک نیطالس ںوٰوو دوجایس ہدخز ہدنئامن یباش کیا فرصبایگب وڈ ھتاسےک با باس او لام فايت

 ۔اھت یاب

 کن را ۴یک ل اتتا تس ورب ز اک ا وت اینکر تتش بج لام. :یگاڈر کن وک یت فرط یکن اطلس یبرم

 ۹ یس ڈے یا ےس ب تی وم ےس ہاشواب ےک عم اک ےاج تورقا کیو انی بجروا یک

 ہی چ مرک ن ودلغ اہم الع ںی )س ی یتا ےک یا ےک ناور واخت دای ذ تہب ناعم ےک ناش یبا ےس ڑی شرت اتتا ےس اوراگر

 نو ونک ےک یارک اتیا یکی کب یک ف رمت کا فرصت ےن ںیم ںی کج اوت بار اشرب ےک تیرا یخ ییا کے

 ےک لوہاشداپ ںوٹود پ آے سوا: اوہ وف تہب ن اطا( ی دہ کرت ےک کام رم ویک و رس

 ت اقان ت اتسودرواایکر اکو م ےک دام ےک اب هک اطلس کس تل رفت باوج کس رم ںیہ ےک و ماریپ تاقاھتراوگشوخ نایمرد



 نا و نال فک ےک م اشور عم ۱۵۱ مد. ل نورظنیا رج

 اکران کم زکات ےر رم کد رم یم

 ےڑب رگندروا ںودارتش لاش سیم ےل چاوت ںاہو مارکح اےک کت امی رفم بج ںیم سے ثاذپل....:ہلواچت ہرابود اک ناحت

 رچ ترول اتتا ےک ےہ نروا ت ےک دین وج ےس شیپ یاب روا ےھت بایتددنوا یقینی یا یم تمدغ یکن اطس یرھم ےن لدناورم

 ایان رکد پ یجب طخ اکہ اشداب ےک برضم ےن ےرنامخم یپرغمرپ خو منا ا ۔ ےس آد تہب تہب فلاحی وکہاشواب یکرصم ےن ہی ہجنانچ سعی

 ول ور ادرس کرم ےن او ےناج حجت اسردا ایک ہم ناماسو اس نت کس سکس جارو تابناک سه الا فرصت معنا«

 ۔ایکادا ی وخوری تام ےک نو نت هلو و بسر کد کسب رب تک لایخ اک ےن ات سا

 رخ یک ایل کروا تر وصب وخ یک تیا ہت تاپ ےک عن ا ےن ناطاس یرعم اے ور ناور یکباو ےس وم ے وہ ے رھ مارک اپ بجر روا

 ےگ وہ ما ت اورہ یکں وششوکریقتز وارورنکی رم تاقلزےک یقددروا تبحعں یم ںوہاشداپ ےک ںوکلںونود حر طس اارنہا ےاوچیھکے ےک ناطلس

 ۔ایکادار کش اک نار یلایض اک ا پا ےن دی دج مکرم نوردلف ن بام الع ییہ )سیب ؛

 گن بوق روسری اش کل هیت بر کشت برن الت لر نور تل فال

 ات تر( دلت باز روایات نطق لب یارف ارد ےک نداشت کس نام اس ےک نا لا ران

 شمرىوجروا ناوربق: سنو اےک ناءےھج یکی بکن بلا من نوا کس بوک اح یکم یل ید ال ےک سا

 یاب لا ناسا لا که دارفا مقیم لاعرب ےھت کورنو یاب ےک نایت ےک ات داب

 نسب تببنیکں ولیت نا اھت رک مولتو اوہ رب مریم ود نا کں یہ ےک رکرمر تھ کے ےیج ... تالاع ےک ہمرگکک

 اش کن اروا ایمی جر آی کپ یہ ےس ےنامز ےک ںوٹاروکچ کرت ےک عم تصوکع یکن ا یم مرکب یھت ناچ فرط یکم وعلا نگار
 سد سرم گو فاخر رشت سوی رعد ری تسلیم فریز و یھب چپ نیا

 اھت ل واع وا: کین رام ف صنم تہب نیت ن اک دتا م ناک اذن راک بک اره کنگ تم در. نا ن ب رتا

 بر کس سالار دما ارم نارا ینہ اک ا ہو ءاتکر لایخ از اکن اے ےس ر آم رکے کس رک رکی ودعا اپ کج ےس الامر

 ےس تہب ےس جم کا اپا ی یک یئوب ںی ےاھچن تالعاعمھھت اس ےک فاصناو لرعوک ارواءاھتایگوہہفاضا تہب لن وسر اروا باد

 فنصم روا یم ان کیک یک ازدا ےس ےک ر کس نار کروا ایک کک ےھت ےگ ےن ریہ رکیکررک آ آے زاد ودرج وا کرب ےس ب سب

 ْ یا اچ رودرود ترشیکی گار

 لند اب سام ےس ہبو یارو ااھتازاونےس ںوتتھیک ر طر کن الجنب ا ےس ئاختا کوج فرط یر مود 2 :یراف گی کن وفللاخم

 روا ےک وہم فالف ےک یا قعر نہا ن الرو ا غیر ںی کا اق نب ان ناب دز اب کس سارق ترک رن لوسصحاک کی1 وج واپ ےک نکے ک

 رک توان ازای مدرک( اپ تا لاو نا ےن یئاھب ےک سا ےل سا ےھت فیلعےک نان تاب ےک یا اھ دا زاب ےس اکو نک

 کے داغر قے راک هدر نی اکر سر یق دوای ز ےک ےس ساایر ل اسوا ں وا اجب دا زاب ا ےن یار چ انچ ےس درک اب دوام ار سد

 م ےگ اب ےس یاہو یک اتم نہ ناعرا ےس رکھ چ ناکہ ایگ ادرک راوی کیس یار نرو بام کت کا

 باور اپ ناطلس یر علت یو تاچ وا ايام اک

 ارگ اس نان شب چرا کت رقم رج نو ی... مت کشک
 لیندا زا مشر رکے پا ےن سای ےل اینسراقاء ایہ دامب توک روا یل لاسم ایا ےہ تح یکن ارگنواءایدانب راک رککیک



 اار مار ۵۲ وے ودفتر
  INSبد لیکن هک تصور ای ارگ ٠

 سال ابا الی و 0 7 کھ کچ ھے کوچ نام لر
 کار اس ےس یار وایو رگ اک نر طب یر چمک ما ےک ےیل اق ےک مارکخ اتم یم شہ

 ۔ایکل راج مان ان نار کیک لام نب نانع قرار

 مس ته هل نگرانی. نان الجتپن بتا نب ھم
 5 E پے ے دارا ےس ےک شا ا الت خا اھ ےل ےک ےن درب رام لوقا ےک یخ ار

 رتا نہ ر ےک راو ےک کروا ےک وچ رو ارپ اروا 2 یا اتیا 12 ےک
 کن لی ںیم ےراپ ےک نار روا ےگ و مرارڈرو کا او

 یک وک تا اطم ےک ےتی بق دعب ےک یک ادا یک شیر ےن ریما ےک ے ادب ےک ےت او سا :تصولع یک 2
 ید روا ایک یم لو اد بر فو رح رھی ءا یکم راف فرط کھ دج ےس الع یاس ےن مرکل ترکی مچ ی

 ا اوال سد ید یک ۱ ےن ںوہاز پلے را اطا کس ناطاس یرع/ ین ساسی چنگ کتساوشرد
 ےن ناطلسہب لس تاتو صبا بج قم ارگ اچ فرط رمو دکب ایکو ایا وا 1ی نادا
 لر لی ناطاسوچ یک کار تماس اروپای اوج ےس ریماےک ےن اقت

 رس نئ نم مے یت جون سا اپ این شست یبوست ات کت اک آ ۱

 ہرا اک ادا کت ارج یک کے وہ رو طب مر رک لاله رب بم پارک یا ےن یارک

 زام وایت رف یک شش یک ےس ناتھ نیک ادرک یارو سقم اقم نب خانم فر رموو ناک یار
 I YS اباد کاک ر رکے چو یک اا کل ےک کرام ٹیولروا یف ارزو:

 ےن ص ےک تاروت ہت دصوج رک ورش اشو ینا وتا یر اکر

 وار اپ هداضف ا سک ںرط ی اا پای د ا وار درک میقوکن انس نایت انچ

 سکر نام سرمه لب ےک صا ارت« هرکس روا اومد ارت مک :یئاھبود
 ت بس اط کچ سوچ بس لو اب بستر کک 7لن اد وت ےن ںام یکن اء ےھت مال درگہاز ےک نوداف
 ھ26۸۰ کک تاھا دات سرک 5یت رتودارہاےت ےگ وہ فرا 'ناطلس تاقاعتےک یئاترت نوچ اھت ما مان اک ناروا ات ٹوک
 - ی لب فیس ونک و. نده شايد رو کوش ات

 لر نوک نا ا ۲ رام و نسب ےک دام ےک ںوفامک کی یب جو کے وہ رخ نم کج

 دنب ردروا اب راکت سلنا را بد ار کاخ یا ےن امارات سرا تم
 ںورو روا نوت دکر اکرس بج روا انگ ازم اس کت سر تنویر تر ابو رل مرکب ۳
 اوٹ ےںںاال اپ ںیم

 انا "آر ایف تہہ اک اقاعت با ےنپا ےس نسل ۶۱ نوت ناطاس گچ روا یکم تاند کے ٹو ڈ دعب ےک سر
 ۔ایدانب ورک کیا (ش اس یار

 ادرار ساواک نواب کس تمنب هحس فرط ی ش اطانبناطاس توت لو ناطاس بج نک نب :شافس ی نروس



 نار نرم فلت مور ۵۳ مدح... قر لج... نوفا را

 کوک ےس یہا ات )اھت نار مک یر ارج( نوم ن )ےہ ایک ر اڈے سا ےس اطا اپا یک شاق یکس ا ےن قاب نوو نک ایک دارا

 EE راغس یک موازی اھت اچ ہرمز الم ا ترمه ےس لاج نک یکرادافوہ مرر دع کن اطاسروا( دی دج مر تح ؟ یوم ارب کیآرارعت

 اار یت یاو رکی او نیغ یکے رک نچچ ےک ںوفاکت یارو اھتایالد نیلا یرادافو اک ئاطعم یکن اطلسرواء ای ایگ اپ ےک ناطلس ےل

 ۔ایگرز رد ے جو ایک نافس یک لا ےن نئاطلس

 چهار ی کت دافب ے سا یھیرک کل اب ایکالچ فر یکہیلم ےت الع تام نباورابود شالیسرھچپ.....لتوکی کل شزاس

 ا یک اہک ا ےن ناطلس نان اھ یکدم ماکت اب سوکن اطاسر کل روس کش لورم نه 7ے ےک ے رکا ر وک صق کا

 نا سیٹ سا یک ورشو ںی لس ا ےس نار کک سایت کس مر لا ھی گو یھب ساس اکتبر طم

 نرم تولز یک یار یکی اد وخوا ااو انب نار کاک اویو اےس کیک هام لاو ے ج یم واک یکی تچ ییا ں ونو

 اپ ےک ا پنج ےرنئامنےک شئاطعم لاحرہءاھتدوجومرکشاکں یی راج ت ںاہہی کس برا قنات ها کس با یی قوا

 ۱ راداود ۓ اشک یگدوج یخ ین ان شش اطنم یکے هت ان نیا ےل ےک ےرہاوم ہدعاق اب روا بر وکی ہاح یکے ید دت اساکش شاطنم ےن یے

 ےس دو کن ہک رٹ رلساکی ا نب الگ ہاپ ےس بش ئل ےک هنر لودر یاب بتان انا سم ہیطلوکی ڈی رکی ی

 ۔یئدرکم تسواک اروا ید کراہت اک ع اطا یک وتب نادل ی 2 شی شام سال تر ڈے واہ روا اھ اب رود

 ٠ ےک ساس یر یب ہد نکاوہ لو ترک ا وتی ع الطا کد اب لک مت تسوع یر نما اس بم... فاشل یک ش شاطنم

 رک یدک آن اطاسسکب مجد قاب رپ سا ےن یضاقت زن نروگاک ہیلی ہیوہ باد ایگوہہناور ساودسوھتا ےک ںوروتامٹےک اق

 ۱ ۔ےایرکیقوکل اط ےن لا

 روا تاج ھلسارمزو اب رلااقتبطہنوا سارو مورقب راداود سون ااغمںورادرمے ڑ ےڑب پنا ےس و ناطے موا کب ج

 یار وای اوب کوا رپ اتیا یر ارب ےک نشروا یر صان ےک اووم نا ید اک ناچ رکےن رند وک بصنمیرازب

 - ی دگنادر ب ےب ےگ

 نتایج یر تےن او کر ق٥ نر اچ رم ا اروا وا نامسارخن بج ےس ہنامزدددب ...:کیئاروت

 قد ذس لپ خب با رب ارد چرا تو اچ این یک کز را ارز ددالع ےک مھکیقارروا برع

 ےل ےک کو کت وازب ی 1 کمو ارواب روکا وم مولع مرک پت نمود ےئل ےک ہلبافم ےس گرو وب ناطلسرہاظباب اء

 نورم یک ی اویل یر لفات لکا ےہ لمم یاں لیا اوہ رو آپ ساویبس ےل رکش پا ےس ںاہد وتب ناطاسہچ انچ ایگ تاور

 اگ ردنا

 کس اوراق بتا کاخ و ناو طب و نارورک یتا د رکاب رار وک شاطم ےن یتیم تساوی

 لاک آے دکب
 ےھت داب آم تموکع یکن ا نیاوج ءاھت اشک ف رط یکل اٹ ییا ات ناداب آس یم ور ےک کا روک شاطعم ےن یخ ...: ہیک اتم ےس نورات ات

 رگ را و توکار یاب فال گریز یاس شتر
 ےک ےناد یھ سا پ لا ادا فور عام ےب ناق لک سرگرم )کت ادیسرکشپ یر عم ںیم ھا

 فان کان وا تب نا بوت روا ید ھی نا ےن روف یر صمیخ انچ ۔ا ےن کنکی کں ولیق راج ات شام سیم نا

 ۳17 گم رايب گی رگ صمد را گچ لر نت همت ایا اہ راکت سور ز لی



 نارمو ناس فاس م اشور ۵۳ مور لج ولف نارات
 رز نگین نداس یئوادیاروا کنت ک تن ا چو که سودای اف تبادل یکتساوخرد یکی او ےن ںورادرس ےن ارم
 نادرا ددر کشی کب قا رگشیرعم ےن تد کیاےک ںیم رت ات ایدرکح ور انے دہ وہ تککر را قر وکں وف یتا راز پت
 اش ےک ی کرم ن ہراپودر لوچ مک اوہ داور فرط کم اش ییا اہ ےوہ تن عی تقاف وا ای رک اک نامہ رد ادم
 _ےک ی کاریپ ناما نا رک

 تیشہ کم قطر وارصو تار نہاےھج ےب کتے ےرصامن سا روس ورا اویس فرط ی رود... جاوے یاو
 ےۓاٹنادرصاھم یخ ایلرکہصیف اکے ناھٹادرصاحم ےن ںوبنادعب ےک گھر واپس اچ ساپ ےک یکرصان ےئل ےک سالم ا
 و تم ایدہ کا جلو لا پس جو سهام لباس تسمه گناه ےن
 _ےک وم ت اسد اک اکا تے رک

 جو یورو یکن تضاف ےس اتادم اے اف یھی نارق یاو رھا ا شنل تمانب
 ےہ ا راسا ےہ رک واب وک یر صا ییا ناسا کوو روا کی د عالطا ےن وار موادادرس کیا وکں نا لیٹ بل ای آں واو ھتاس ےک
 لات ناف تاب ام مه سا فریم لی کتاب با شک ارت فا

 یک خر یی تمرش یکن اطلس لیٹر امسدوختساروارب ہک ےن ہار مد واہ اوب وک ار مد ےن ناططلس

 اھکررکش ناپ ںی ےن بساط یک مشو تر وکی جالب تاودد لا ی ا تک :وگفگےس بجاع
 دیک ےگ ےنامسکا ئل ےک دصقم سا یھیوکیئاطخ ط بج اعروا ےنام زہد نک کور تہ شین ےن یاب ھج۔ ےھت رات کاپ پ تداغیوداذہ اھت
 دن ےس کت ھگے پا ود تاب کود وان آرا رد یا روا دیش ایک

 ساب ناج یتا ےن یاب ھا ات وہ مکتب را کوکی را سی علنی شیر مات ہک سا
 ۔یکب طتزاجا یکن وہ سیٹ + سراب رد ےک ناطلسدوف ےل ےک

 اوہ تاور فرط یکر مرگ رکے راو ر اقر زت اے ید نر لوالا تر یاب وج اہل ید ےد تزاجا ےن ناطاس
 یک یک جر یم نا دیق رد ا تست اد کردی بر فراس اروا ال لا نر واہپ راداتسااک اوہ کا
 یوم مکا تواخب کن ار لان انچ ابد جک رد جرم ےن ناطلس ند

 طرق سا اب ازای سا تره یک کم درقروااانہوکب جاح یک ا ط نار مکس اک شہ یکی اپ وج ےن ناطفسرع ےک کا
 0 ۴ شد مد کچ یکم لم

 ںورش ںای ریت یک داب ےن سار ناو نان تب وا مک یراق رک یک ورد رم ناو کر صا: یم بلع بج :یرایت کی رص
 بسا زہ تبار ادراک ار اب فکس رم نووسرکن اس یب کوچ تپش درک

 اہے آم نٹ ترور لی ان بمجاع اب کس لو کیک جام کورش تلف کا نا
 اھت یھب رک eT ڈو
 اا رار اف ےس دہ یا ٹ دکر

 یل تار ےک ںورادرمرواو 1مال او کت واال

 /0ت لی
 کاش ا جج ڑب فر تفروج ےگ ہادیپ تافالطشا نایمرد ےک یکرففم ندوسروا ییرصان عرط ساری انچ ..... شو 2

 راد اود بت ان ےنپا یہ ےتوہداگ آے یلاح تروص کیا یئ فرط کرو ہد ايم ےک نا رک اکو اپ کر فرا



 نارو نال فلک م اشور عم تند م

 2 کک رت کا

 ازباب ںی تایر یکے نر ےس یرفشم ندوسروا ےن رک ذکیرد یم سایک اخوان اطلسرکل ےس یرصان ی تخلل او ےک زر

 ل ا ل اور شان یک 1 ےک داد مز اطلس تا یز ورا یار ا

 ایوب ار ی یخ اسلام

 یا قم شوش کس قند نر لرد نود ناله ایپ سیم ناب ار مت چ ا کب جام

 ہلکا اچارپ بجاع ےن ںویاسےک یر صا یم یگدوجوم مدع یک کب جیل قفس ار الالب لاتین

 ےس یٹوضاخ قل واایکوہ مور شوافرو آ انہ تسورب دعب ےک ساا۔یتیگ ن یبہ وج اتاق کورس لو[. الاڈر کل کس اےک رک

 ای لاو

 اوہ لک شے 1 مرگ وی اک اءایدرگزاغ آداب روا ےک و ہ عش ساپ ےک یکرصانرادرسےراسر چپ اے :تواغب ںیم شرط

 در یر بدر لک روش تاب شش تا یر صان ہجر ذب یے ںاہ وو یک س بار الا

 ےئل ےک یل ورم یت واب سا ےن ناطلس سنیے ن تاعاطا کتاب یھب و ریو ماشروا شم بلع بجرب ایکس

 به اصز کری (۵) لا نت( )یروفاب ما یکے یت( )ر اواو ا( )٣ سنا کب اتا یکی رم (ا) ںیم ر کم ایکن دور کف

 لا ایک اطع رام اپرا پ تقی اطلس هام سا یا یک ایا

 و

 لوئاک روا ںیہ رھی آکے کول رتا ےک سا ایوب یک ام دوجوم کرا ےس ییرصان فرطیرود..:ہلترم یش

 هاوه ناور فرط یک شٗرگےنجففی روا: ایک توا نوای
 دی 0ے ی رھا ےک یا کب حج اھت رای کت اع الط نی تو اتوا اطلس وت فرط یی ال طو اک شر فر ی رود

 یوم فالف ےک سا یھب رفاه تام تا ےک یر انے یف ریما کریک یت رک تشوکیکےناورکف رط کوک وقع مار الار

 گود بس لار شان وند ناروادعب نادر رک ار اب شور نا فرصت ساروا

 ۔ایگوم ل ب ےس لاپ وا پات تحتم ےک یا ےس الع

 ایک اب یر هنر اید لیگپر یاس کبک وضورچم جفت نشر _ رظلو عمو... زا کج

 بکن ترم کج ہی کد رک ورش کی روا ءاید ےن ان باد یک ورگل اپ عود رپ پکا اک ئاروا ییرصان نکی

 ۔یئوہ ورش

 تب دا ام گازی لاج سم وفکر صا: بداحزاکد دق نب صا یم تو غورش کپ... تسلی نو يرصم
 ابا 700 اب یکن اطاس ےن مارا وہ رو تقاط تب وفا اڑا ںیککل وتا ےک ونی اب ںی فیکس ورادرمےس

 -لیوانپ تے ک شی نما ت ابا کر توہم ففرط یک ناس ےن سش کب ج یگ اھب دا عار پر رت

 کا الخ راس ےک داد سا ہکب جیل ےل ہا عت ےن ضرب رم ا :یرافرکروا یرفنارف

 ای سقم 2 7 ابو سی م ام ےک نایب ےہ اپ اےک گاھ ہر وار واک وچ ر کلا

 ارقام فاش سیری لود ناز



 رک, نیلم شاک م اشور 01 ر مود ال نور ات
 رس دم اما تس نر کارد وا ےھت ےس ریل ت تن پا ور جین تیم اھت ےک ناطتسوواان نا

 ی ےک 2 ءایکراواکےز ویک تواب اے اص لا رم اپ یا اک ویخاپ نارود یا نکا
 وب کس اب نی ان ر ےن ںی زی یگ تار راک کبک ےس کک کا ایل ت اکرم کلا ےک آے کاپ

 داور ورشا راغل ں ویت

 غ شراب توالت اوج برق لوئامکرتروا لو یک ب رگ یر شرک م شے ت :فقاکںویخاب بش و
 اٹ کر دیق اپ ےنپا وک ش تورو سه ء ابد یاب کس ورد وایرلس تا اد کس لگد رک
 ین ارواایک ن العا سی ش زکات شتر بل لت ےک شک ںو دیر کد کب جد ا ا
 اید کیسی خر راکت غ ےس و ےک وہ از ےس ن ریل لاینا بج ست یگان کت اما

 شادرم یت یک ےس ہت ےک کہ اتا اچ یی درک ورش لای ایت یک ںافد کوم واک آے لام ترو ے ناطاسروا نیر
 ایک رقموکں و رادرسروا نا قا ۓت رب ورک ےل او ےنوہ یلا ےک < ساکن بہ سش رعب ےک یک لپ مپ 1

 کیر گیگ کتک اکب جا ضیف رابود کرک 5

 کوہ ہن مکی 4 زی تفاهم گلوچ وم تاور ےس ےک ل رپ ررصخ روا یجر ںی نش کک نوی فرط آر لر
 لاک لس ی ناکام دانا

 ار اھدن اب سی خامه وار سنت پا لانه یار :یکے کن اطا
 نا مع دے سار تر و ےتوہ لاش سی کیٹ اب مک نیرو لویتاس
 ےگ آباد کاپ ےک اطا ےس درہ کیک ت تروا کد تاگ ت سورہ زوالا ےک لا ان ب ب ےب

 اہ ان حروطفخ ےن ناطلس ربا یھی بر آر ظن کوڈ یک مولی پا ا باوکں وقرہ نااطلس ہو :یگپپور یکن اطلع
 ںیم سا تقیقتروہ ید یھکتزاجا یک را تو تی لوما چاق رم سام هات ها
 یو ہاں الن ےس اس نال یھ ۲ ےک وم تارا ےک اھ 7ہن ناصتروا وو والع ےک دات اکیا ری ایت
 ٦ اوم بات ںیہ کل رپ ںی شیوخ روا ید تزاجال ےن وہ

 رم اداشدا و ٹک سا ا ر ےل رتا ےک جواب کر ی نور :تموک ی ا یر صا
 ارادی انچ ہری اب وج اش ںورادرس ئی رچ؛ یر ومما کیلا بق اک ادداء ای دان ہاشدای ہرا ودوک رشالا نگ اح
 سوت و یل اس یو اجراي ات اک نا ایت لو اما لس یر کر صا ےس آرا ند

 اک ا ا کا ا ا ٠ش یک قرب ناطلع
 ےل ھما تبببھتاس ےک نا راس واچ ون ز رک جنس لای تک وو وب اطلس لاک توش وکو اداب ےک مالغ کی ےک اجرک
 2 اتم وا ن اطا ورال روا شاطعس ایگ ایکو دوشم ںیم ےراپ ےک سا ںاہی اچ ای لس شتر يک دان هاش
 زایگدرگفاعموکن اطلسرخ لپ اہل ےاجایدرکف اسکناس اپ گی کسب کے ےتاج یٹابھجروایرصان نان

 لن خسرو

 ر ےن یر ان کب ج ایک انب کب تاگ ناچ چاچ نورما ا کںودیع یراکرس ےس ےر رتا ا :راو ےس دپ
 یابی کر 72ان پے رہے اد زا اکی رپ ار اتع اچ ا ساک یماوک ای نب تاء زو ےکاوک یکتا ادر لابن دیت و



 نار کو نیئالس فلات ےک م اشور اھم مودرصح. .e ۔۔.نورلف ن اًراج

 زروگاکب لعوکی و ایٍافیتکروا ( نار مکتب ع ا ) روگ شوگر ال ز فرط یب ودرکب ج : ںیہ ” 7سم لگن ایر رقت ںودبع سم حرط
fleو کب لے احب ےک ےک اک کرس ن تیکت د نخ کرک رطب ےس سوکت کس رز ترقی ناموا  

 ۓوہ رامفرمن ا: نین ےک ھپں یر امقر کی کل ودادرس فلاخع پا ےن تصولحس اپ ںیہ و یوم مق ں وے نام :نایرافرگ

 نوار راي نروژ نوح لول کناف سوسک نارکب مچ هفت لا اش یھب ئاطز ط ندوسروا اپ ندوس سیم ںولاو
 مادیت مح اخ ےیل ےک تمدخ یکن ارسغاروا ںورادرسوکو اف دال ےک کا ںی م اشوک وا اج اھکر ںیم ےناندیق ےک یہ ردنکساوک

 ریڈ یھب دعب ےک ےن رکل وصو ناب رج ےس و روک ال یو( ۱١ ) ےک کر افر کیت یک ں ورا اک ووو کرار اتما ےک توک اسد والع ےک سا
 را[, سای ج سس لا رر ناک وا وتب کرکناوکس لایا راتوہ و دوش کے راب ےک ق وقرب ناطلس تاس تا ےک یا ایگ ورک
 او ی بس ابا تک رر نکساوکن اطلس کای رشت کو طخ ےہ فرط یک الدم نک اوم ےک ئایا کک
 نب کک رکنا تا وت سےک اء الی ےس تل رکےن وکق وقرب ناطلح اپ وررکب سیاه بیس مک تراکت قو ےک
 : دایگ او یاب ج دعب ےک ےل ھتاسردد

 فتا ران 6 اراک اب داد لک کت و« اس ذس و مک تی. :شارر کر
 گے اج یک ۳ ضیا 1 تصدخ یکن السر اب را دا کرنا اکی کلک یس یم ںومالخ اش کس اب یراق 1 کیک

 ارپ ترو رود ےس نیل لاک ایالات چه ین نت نوک

 لا الت کر راب نان یکی شوا ترکی کت واب سی نقش ےن ںومالغ ری ےک ناطلس کا ر رع یی شرم

 دال اش یر 2

 شاراب تب ودار 7 تم تر سسر
 یل نامش یک وان روااوب

 رم روا سایت تر: ی موم کس اوج تو هک نالعا ےک توا یکی رصان سیم باعروا یف گا یاب وج ہدالع ےک سا
 میس سیو ٗںومالخ نا ےن شش اطمذا فر کی انہو ہادیپ یھب سنا ے و کسا ر ناکا ا یوق ےک الم رس
 -ا دانب تسدددلاپ مہ دلاور ییا لاج فر یر درک ارگ مش موش تاب

 فالف ی را یوو ابل اہدرکی کس جم ںی دیک کن ا یرصان ہک ھی گچ ےہ اتم تع امج یکں وکرت*دالع ےک سا

 و

 ایگن یر ای اموی نکا دادااک یم اشوک ا ےن وب چک الطا یک ا یھگوکی اب وجروا یرصانرعوا
 اپ اتری دنب ہہ وصصن ںیم ھکرواء اظندن یحرہاپ

 شرم و مان پا ےن یا نکی ایپ رک سم ذرات ری اپ وج ند ےک ری... :یرفنتارفاروا لاک یناپ وج

 یک درضاروا لورادرس یرڈھک اہو رو اوچ نادر ہلیمر شاطم ےس ںاہیہ ایدرکل نیو سونا تر دنا کس ناپ وج اپا ار
 ناری چاچ ےھت ےک رکے رک ارتب ناکہ رضا کیا سا ںیم ات ردم ےن یا ہدالع ےک یک ا یارک و راوس
 لو ناطر مچ روا ی رکے ترا ے سج و یں ولیقق لک کرتے مودو رشا نارود یہا ایگوہارٹکل اپ ای ےیل ےک تطاط یک

 ۔یگ ام اےں ۱۲یہ لیمر یھپت عام ہو اقرب کں وک توا ےئ آے سا یم شپ و دو ےک ۹

 ےرھگ کوفی



 نارو نال فک م اشور ۱۵۸ مورصح.... ر...نورطنرات

 کا ےک کید مکے درول عجیب یر ینا تقو سا یرصان انچ :تساتروا یک یصا

7 ,0 

 ہقاضا لم تقاط یک شاطعمروا؛یتر یا تند نت گپ کت تل اپ« کر ین روایت ور ندا کس لا
 اگ علق شاطر هر نی اپمچ سم علل یر صا کت ند( ھم ) )تو یک اب ج وف یک ر صا: تقو ےک ماش ند ےک ھدباہلا تو
 ایل ٹواوکتاودو لا وا

 لضاطم ند کما بج پورگاکداقی کب نج سی رک امہ کہو اتکا ںی فک ا نانی پ تہب کر صان ..:تصولع یک اوم
 ےک ٰیکرص نوا ای د ےہ ہنسا کلا کل اک ارھپ ےھت ۓ آر کف اھپ ےس یبرصاوج یوں وکو ناروا ایلرکرایقر گے ا ےن شاملا ا اپ ےک
 دید کف رک حق واطایھوکپ ور کک یا ےگ یر یق ںوھت'

 ما اکے وہ ضاحوکں وما ےک نااطلس ےیہ رذ ےک نالعاروا یئاورگکت جی ےب ھجتاپ ےک فٗرطشالا نکہ ناحریما ےس ےرس ےن ےن یار

 چ ساف قے قرن گردش رگ ےئگگ وہ بایماکل یم نگاھب رکا ناب :ایلرکر فر کوک وصال ےس تہب ےن کلا ےس الا لایت
 اگل ےن وس ںیم ےراپ ےک ےن کل احب دیک اگر اید رودرا ڈاتسادو الع ےک یک روال ےس واب ایس او کل کدام راو
 اتل ور ڈے اوج :ایلرکے ب اپس او لام یت اک ادواامد لربہداراانپارھپ نل

 یاب ےک سارک وکی رتقتشا ےس ماش اپا ےس درک ور ساب اد ےس ہک ےک یکم یبا یک انس تموط زا... مشی ور
 و و نامید جا یو اقداروا ای دن ہسزو اک لساوکو اش بوقت نیرو ای اغب مکفنا باوا یئدادرک کی ا ےس اطر

 شا ےسا لات یکم اکں ایامن ںیم ےناونب تمولکیکس ا ہن ذرت نماز حر یارک ل اش یک لس تما ےل ےک ے روش
 بس وصی تاغ فالف ارت لو ا بورا ےس سودی ہک وہ مول “ےا بج نالی یی تیکت ںورادرس ںورارج روا تیم

 دان نار اک ب اعر کپ نیک ایر کر اقروا اتا ران

 ےک ساروا یگ ےناھڑب تاقاعت ےن سا کول 0 2 7 2 کی رر نوا
 ںورش شیٹ اایلرک ار گے سا پچ اپ رات ہی وصنم یئوکرکل تاک مارا احمر کو موش ور یتا ےک ےنوہ ا
 ۱ ا ر م ی لیوان ژنو

 دید نرطيا تو وا ایکو ہ ناشر وکن ووسرک رع اید رکا روک دوس ےن یش اطمہوالعےک سا

 بلعرواماشرواایلر کو دارااکت دا یھب ن اروا یکی رب تہب تاب ہم راز یکن شڈ عالطا یک سوکحی کش شاطع ....: توانا یگر از

 سید ےک شد ود ینا ۔ ےس ررادر بنام فےک شاططمروتسدب روا لام ہن تاب یک ا یھب کیو یم لاس سا ےس ںورنروگےک درو
 قو اک ےک کرک ےس ےس یتا پار اب یب تو م٦عاک تاب لئءایکراہظ اک یرادافو یکر نم را کس زار

 تالاع دار خ آل کی ھچک نج ید کچ یوم ی یا فالق ےک الزب ےن نشو لبا ایگوہہفاضا شی دادحت یکں وقام ےک لا ہلاک رکن افر
 تکرار دمکاکدیق کل ا ےن سا و یئگی اوج الطا بجوکش شاطم+یئد ےد یر مفرگروا ےب د کیپ اھت سوم تھی روک
 یاب نوک کیش فل ن اتم دب ےک ساءاوہ ںیم تلاح یکی بق

 یاب شاطمە یک آر ظن یم ےرطخ اہ یی اول وتب اطلس وتوج مک موکت یک شش لدم بچ وا وقرب ںیم کرنا وا .. :لاہ یک وت

 یک اطلس کوچ ےس کرم نوک کک ن سن ایا ایدےد مک ےک ناطسوکی کن سخروگےک کرکلا لات اکو ناسا
 یا رپ لا دو روضم اکے ن رش لوکن اطلس یھب ن ہرمیغو یی رب روا یضاق ےک شیلا ایکرش لنوکن اطلس ےن سا اھت اھکرےد یھب ا اک ت تان



 نار نی دس فان ک ماشو رم ۵۹ے موورصح....رظشی لپ ....نو رخ ن بارات

 فیلغروا ناطلس ودوجوم ےن شاطماز اگوہرطخرب تہب مکر ریقب ےک تزاجا یکن اطلس ودوجومرواہشیلخہ کی حر الطا لوک تم

 ےس ہجو یک ار تحا ےک ناطلس ےن ںوگوا نارا رات یمن سقم ناله دب ۵ لاعما تزاجااک

 ایلیت ترک اد اعر درام اکی اربا ترفحمےس یک یک کے ال يک کن اطلس نک یک 3 تک

 ۔اھتاتجراتکنام ںیم اعد ےس یلاعت ارکان: لیس وین

 ناطلسوج ےل رک ا کوا هر موش ےن ںوہناانہا ےھت دنمرکگ نل ےک تفاضح کس امالخےک ناطلسر عا لپ 1 ۱
 باک کم  تقد ےک تاروککرابلا نام ر ں٣۱ ) گول ارب ایک ھو دہاجماکس ا ےس ںوہ ناروا تس کک رکی ونک م اکاک ت ئات یک
 ےن یی ی+یَی,پپپپبی 7: ان اروااھتل اپ ےک ناسا کس اے رسا س اپ ےک علاطلسروا۔ 227

 5 گز فر لیکو نک یک الفا یکی اپ ےک یاد ر ےس ےک ی رکن اعام

 ناطلس ےن رادرعذت یورک ن اوج ےک ناطلسر لت ن ساید ناب ناامنی يک اراک کل یوا ن ںوہنادغب ےک سا

 ےس اجو ب ای نام ناس اجای رض وک س روا کتب مپ سوق ناطلسرک آے نرہش لا ند لگا روا لر کت تردد منا

 اپ ےک اے فرم یکم الف یاو ور ےک ساقی تاب یم بج رولر یک کت سیہ رکک آی ھگےن ںولیتربرگےر صددرواہیتخون

 اقا نت شبا ناو مر گروهک ک ور ےن شام ی ت مالطا :یگاور یشن

 یہ اج بج رک قشزوکل اوش(ا۵ )رو ار دارت شیپ نیر نر ہدارااکےناج مامشرواایاربھٹے سگ انماس

 وب ی ی ما پیکر یل ےک م اق کدر کوت اطا کن رت رکے نشد ....: ساک یک ں وقل

 ا ناک ایک ق بقا رخ تست لادم تمیز لب گی چ یا بھت ت گرام

 هل ار یاس

 وک شیکاپ نیاودعقلا یئذ (ا٭ ) تار لون ارروااٹوپچئاو ناطلسر یخ انچ ءاوج سا اک ق ات ےک ںوجوف یک نیکاپ نئاوکن اطلس نارود کا

 لا بزار فر تڈ م باہم او لا ےک نا ےس راک ساروا ن اطلس: کیہ رکا یک ساک جو ک شک نیا پف

 جب یھاتقاط یک وت ناس ےس یارو اک تا تم

 ناف بک یر ںیم ےور سس

 نش قے ہے اڑ اڑ شت ن اطلس کب ج ۔ یارک رپ بابساو لاب ےک عئاطلس ےن ںوکول اڑ انمگاھپ ےتد ںاہی ےل ےک ےناچب نا

 اہ ےن ہر اھ اک ا کک ےک م اب ن اطلس چ انچ 2م رکنب ےزاورد ےک یش ےن ںولاو

 ا
 اک نوا

 دان اطار روط کیر و دعاق اے یا ےس وہ تاج ماش ےس کرلروا اھت یکن بیچ ام اک ن اطلس اترے روگاک ب اع فرط یکرسود 7 در

 ناما ا م او ےس رم اک یم توقردا تیامدددم یکن اطلاس یہ تل اطا کے رت اک ےک نش چ انچ الر نیمکت امم ییا

 ےک کل روا یے 14 ا ےک ن اطلس یاو ےس ڈی ےس ڈ داپ آم دعضروا ایف ئاھپ دازاچ کن اطللسروا ید لایا ھوا اون اور شرک

 دیس دا بدو رپ نخ مقرر بسم قوم ےن وبا تریاک اپ سو دخ من ناطاسیک

 چی اج اپ ےک اطلس ںیم تات کل اتا ےس می یلدا 7

 در تربت لاوش ی ںوہنا غرالطا کت رم کرکرا کاپ ر کن اطلسوکں ورادرسرآقرگ م یو ...: تواب ںی س وت

 ںی یی وے همت کرد نا سس لات نابود یا ایلر ضرب تلووو لام ےک ےنازنےک رکرامفرگوکرنروکروا



 نار کد نیالس فیل ک مامظو صم ۷۰ .. مور... مکرلج...نورظی مات

 ا يک تیام “ےن ساروا ےہایلالمتامس ےنپا یک نزن اس لب ملی :نارود یا
 رکنا وہ ےت وہ ے فرط یک: وس ہن وا۰تص قرش کی واو یا بص حسان ںوبمارواء یٹوہ یا زفر صورا

 ا وت یر شوو ایک اور رکے و رکشہ ب وقتل نبر مرتے یادم حب ےک عالطا سال رفپلا یا گتماذب
 ایگ درکل اھب رپ ےردبمعےک ںاورابہدوکل لان انا الد نیقاکیرادافد یارک آن اردااچنپ آط رن ن اردد یا

 نںومالف ےک قوم ناظر مپ ایر ر گول راد باقر نوت ےک راوجو ب رقروا اپ ن ر ووا ش وق نتا رعب ےت ےک سا

 یکم وس ںی نت والت کس را لای رم یو 0ه) رک سرکار روم راک روس ریسروآ

 ۱ ایگ ا ورکر یتا س

 شام نک رت راب نار کک کب لحوک تشک افر ب ےس ہت ےک ےہ ول کار ےس کر تانک زی کی جیپ کا ی .:توانب لک یک
 ری نمرات نطق کل هک رگت واق ےس الزب ج ردا ایکو م فلات اک اوو دعب ےک راتو یک

 ید تس فن تبع اس اتس اهن یا ین امد لا سیم ت افاضم ےک باوا
 _ ینہ لسئاح یبراتدوخ ںیم بلخوکس ا ںیم لاواز پاتے ںیم نیشان ےک یا یگ و کیک ایدرکل یر بنا ات

 ۲ ے ناطلس ےک رک ش نام سونا ین ےس بلع یب تلم الط یکے رص ایک نش ےک ناطر: ددم یک اطلس
 “لا ےن ناطلس۔ ےھ لا نقوش تل[ تسمه سوشا سرای تاودو لام: ںویج

 ۹ روا یلانب کیس ا اروا شاخ شم ایدی ذس ناطلس کتب کلاه ۔ای آ نیٹ ےس تزع تہب رواایکل ابقتتااکں اےس

 ایم کیر

 یگ و ری ار ی ن لا 83 لپ لف
 سوابق یک آپ ریو ءنوعلق داراب کرک ورد کس بیبر هم خو عسل
 ےس سکا ےس تارت یل اہ کال اع۔ اقاید ےن یتا نب تا اتے فاش مرر کب ا ےگ ےناج ےہ تاباوج تنفس

 فا

 یا اھت لئاش یھب با

 ےک 9 تے وم "یر" اج عن َت آرا ےن کک e لیتر 7
 OJ لار د یراوسروا تحلخی ا ادرکا وا ا :صضح ےن ناطلس نامی ٤ئ اپ ےک ناطلسرواای لہو دا

7 
 اھت ایمر کر ایف کوک ا سس شا نم توس زا زرد ایگ ہررف فر ٹر ھم لاارکاھکت دعب ےک سش :لایا

 1 ی ےک روا ارد ےن یھ اظ بضت روا ریق تام لرد حدود ںاہج ید غیر یفصونس ا یہ ےتوہراقخد روف ترم ا اتاپ

 اھت یاب راواوروا یک س خباب ںیم یہ اروا: ایلوکر م اا ومال ےس ہے

 ناطلس ےک کت شاید کا ات ہونیکا ںو لنک فب واطقم پا ےن اف یئ اے الطا لإ یزید
 ندای ریسک قصر واراداود وکی اس اتب ادایکب قت اتاکن ا ےن قول وے وہ تاور ماانئ ب جازبا ےک ساب چپ اپ ےک قر
 لر لق غ لایا اور اپ روکں وی ریقعس راد حب ےک ےس وہ ناور ےک سا ۳3

 ںوکول نا ہال ےس د ےن یوکس اروا ےس اکر رکن دقص ےن ناول نکا ھی د ےن ئگاروااب آں یاد ےس بق ات قبول بن



 نار مکر ناال ف ےک م اشور عم i مورد لب نورلغ ارا

 یر صم رکی کت سکتے ناطلسرادرسےک ںاہو ایگ مشهور ال ول کراس سا ںاہی ہککویکء ایگ ےس دغصرکو م تب ےس
 ایدرگر رقت ں اپ و با ناپاک انس مو کر خص ےن لانا فرط یر سود کب ج ایگ چر عم یج تاسےک نا یو درچانچ لاو دلاور فرط

 ۔اگل نج ر یا پ ےک یکاروا یک شاپ کس قول نئاطلسو دعب ےک ساءاھت

 بلع ےت اع ےک در کور اروا سیر عر عم لمس تاعالطا یکے رصاحعےک نشروا تاک یک ا وفا اش کوچ .....:یٹاوراک یر کشی رص
 ںیہن اج مع یھب یب وفودروخ تک یک نروگےک ے دفصروادالوا یک منہ ہک ہر پ لاردا تس ے راج ےہ قیام ترآ ن اطلس یک رنو دغم

 کے اج فرط کاش ےس شالما سر ؟لسلس یھب وطخ ی داری ےک قخینزوگےک نرمال اس لوزچ ناز
 اب لری _رواونورویعل جز( ۱ع)وا السا زمرد نصف کما یک کف رب درک ورش لایدا ت
 ۔الاڈ5ا ڈی ہک ج ی انییضادیدر ماب ےس رم اق ےس ےک لات

 ےن ںسارھچ ایک قم بانانپا سی یگدوجوم یخ یئپا یم رہا کے د تار اتخا لکراداود ےپا ےن شئالعمدحب ےک سا ی 11 ںوری

 لی مہ انک اول ورق قرار یک یوکے ک کب ےس نس اسرواپواوکممادوکف یا ےک تل قم ےن لاء ایانر وکٹ ڈر شا اکپ ارگ کے

 ۔ایگایدرکل ایم
 مس« روا و مال کس ناطلس اید رگ راج ہمان معنی ئرافرگیکں وم لغو دناب یتا ےک ناطلسرک لب علق کن ووو والع ےک ا

 ۰ بدر تورو لک پس لو درس مس ارز

 ناپ ےک لدرسودوج یم عالطا یکد اپ زس یک وم ال ناےک تب ناطلس ںی سار ےس وم تاور ےئوہب ےترام لزنمپ ںولزنم ۓوہ ےتلج یااطم

 1 اش لو ناشر - هک هلی نی هک یر تاب کس رکن ما

 ےک بقوا تاور ےل ےک ےس اتم ےک یا یک سر لطا گاو کر ریو هاشم و ناطلس :ک ج
 یھب ن شش الوم تفرط یر مود کب ج ءاھترپ یی ےک ناطلسوتاسےک نجوم« تسرد کلنگ اوز بیر

 لومالخ ےنپا شش نایمرد ےک کج ناریمدوخیکب ج یو بوقت تیمور ل نفر نیا« سرد لب

 ۔اوہارھک ا
 ایکو رار فرط کے لع ہو روا یوم تاکو کر ےک قم( ریس اترو وجوہ ںیہ دیم ےن الوم وہ ورش گہ د! ےک یا

 لاہووجءایلرکرامفرگیھڑوک ش ایا دا اچ ےک ناطاستاسوھتاس ےک لال ٹولے روار ایگ اور فرط یکے یم ےک یو اطلس اسم

 ۱ لاھتروجوم ںیم تللاح یز

 عفو ان اطلس لب لی ےج ساےک نشے ک یوم رکے رکی ےن ناطا۔ تو یس نین ....یراق رگ شیلخ
 رادرم تحشام روا مالغےک سارا راس اکے وک ں وغم کب اطلس نکن اسم بوت یر رکے نوت ن اعاسوکں وود ناو ئانچ

 درب E راپا
 لس اپ لب بقا »اید - - 

 اک ارام اطلس اهر الت سراب کس ايم کی اگر تب سا لااقل شمع. :یزلن ی ش موم

 روم سگ. لابی قند سنگ ید کسر لات ساوکرکشاےن سا چن انچ ںیہ ےر آے ہذیلخ



 E e رج
 اسم طیب دوا اب رزم رک سا

 توام نا لو ناطے فرا نم ن ہرا ناطلس اتوا ےک ےہ ےگ دوا نت یا تروص .یگدح کے تمولق
 وبا یاب یو عصضاقرواہضیلخیسابع ےن یق تو و و
 0 اپ ےک صو قرب ناطلسےک ہضیخ کب ید ۴تداہش یک کیل یرمواک

 راتب روا او نواب ج می

 تی توپ

E ۲شاک ساک نار کیر روج وما 0232 ی  
 !تراذب فرط کت عج یکسان قوقربناطلس ںی فر ید نا رک کر یتا ترا نوا کال
 اے وہرو آلت کب جا تند ک تادیب انچ یک گم الا یکداپ زامس

 کل وم اخ ےنپا ےن ںوہمنادعب ےک سا RE م
 نوک اے موج مالت وا کن اطاسل ۳

 رح ےک لاب یکی او ےک اھ ےک وب نان هداف ےک نا
 ترول مس سه رم ی ؟تسس تمام هیت سپس کس ساروا ضاطعم

 تک یو +۰۰" درک یخ
 اب تام کر اول ریت

 لیبل اک یز بت ںاید یہا ےس یت سام ترس سس فر ...:رارفاکل وب ریف
 بیم ری اورو آپ نوک ارگ ئے شیر صا یت ےک نس روک نیب تیر لس فا لب بتنی ده

 بی رکاب نام ی 7
 ۱ -لداراطا

 واےک لیا ےن لب ین رارفاکن ارگےک رم
 ہا رکو زارنا کیت یکت  الاح نان اھا رو فو ساار تے ارب ےک اج ھگےک رت ارص
 ید سہ نا تردد ےن کب جا قرون يک کو یدک گنا چ
 پلی



 "نام کو نی اس فلک ماشد رم ۲ ۳ مدرصح۔ لب ... نوری

 یاب ڈی کک ترک یر ہت رش شیوہ یی وہ ےس شرم سٹ سح رش سس
 ایا ادا تس ابو فری شو نور برک یکی یاب یت شرا

 وتو لم لطیف کج سنا لقب را ےارصحا....:یىرفنار فا یش

 انکم ]ی ییہ ایم اک گہ رق اوکا اکر کوچ ۔ ےگ وہ ںی ویچ یم سا روا

 اھ شے روپ ناارود سار یقکی کد ےد نااوکن اارفہل کب لط نااا ےن ںیونیزکران ان سم نیا مک :

 آن ارود اہک سارا رز مک داد فرط ایا را اتدرا ورک روتا ےک یک ازاں ایر

 ۔ےي اا ےک ب ناش یں اہ و یا اڑا اب کد اد کن شمال

 لئاو موروا ام ہو کرم نوکیا ندو کد نانو( ار گوج )رم نا ملات مس کب ناش نوھ دیرافر گا کل وراورس

 یب هلطقر ما لوہا لامر افت موج کل وتو ںاہی بے نس دسر رها کس لا لرد نا سا نان: ا

 ارت نابو تافل ر یک یش ۶ وا ریاض اس ےنپارکےد ناوک چا

 ورم ٣قوم ناطلسہراپود نارود ےک ےلضرواءایدرکن العااکناماو نا 1لم رہا ےن ندوس ند ےک ہعحی اکر آ نداد

 -اگل ےناجاھڑپ ہبطقاکم سان ےک یقوقرپ ناطلسو رابود سیررصمےس

 اروا 0

 نوا شام یونس یاب ايم ارک ب نامش کنابعش نام کش خواف سس لاو سایت کل ادم کوج

 اد ہک قا

 کن نیست نار ناک ی کں ورد سنگ نر یق سو ےس ۶ امر لوں ونان ریت ےن اب ناخب لار

 نار سرم ات لی قنات رنو میبرد یر پروں ورادرم ماھت نادوخ ےن ارعا ےک یا

 مقام تا اب ےنپاومسا ےناکپابعش یک ےس رکا روا یکایک ر یپکں اپ ھت یھب ستم نب نازع فیل ش نا لک کنز: ےن ارگ

 -یکناوزے یر کس لس روا قول, ناطام

 رقم ین الا تب نہ فیس چار زب خاک وقر ناطسراذتازورپ رب عب ےک سا عا ا یک وف یراکرس

 کت ایفل جت است اس تاریک اءاسوزاسییروزضرکیوروا کا ار درمل ن اطلس ناطے

 ینہ باو نوے ھی فرو ی یا رھی E کیل

 1 اقوام اش ےک تساقط ےس نا ناطلع کب ج یم ورش آی وج وف ینامش

 فسا لوو اتاپ بلد ناریم- غلق قوق ناطلس تقو ےک لور AL .:تموطوراپود کت نوب ناطاس

 هس ناطلس ین وم ناک تایمر تن ا ما او کیا اطلس ااش وکی ا ےن ہنی

 بس نا لاش رمو ۳ ہوس یاب ن دوم یر طب« شاد مدار ق قی نیا یاب وج ہیک ۶ان شی عناءایلاولبوکں وراد ےل او ےنوہ

 ۔ایدرکگ “لاح لوہے ناری روااپ درکفاعموک بس سا ےن اطلس یگ نام ےس ناطا۔ ےن

 پان رو و ارکانو جے السر یماوکی رمان کبک اوب لانا شم تک یر ع گپ ےن ناطلسدوالع ےک سا :رادے دک

 ساده دیک اف بج مناسب سجاح- کریو تر شه شرق بو

 اف ںو دہ ع نب اط م ےک ت تیلباق نا و وار دو ال ےمر

ا "بس باس ےن قوم ناطلس مک ا جانچ اکہ لاتا اک خا ترک نیل... :تافو یک اترھت
 یوم ی



 نارو نیاز فال ےک م اشور ع 2... نورظم را
 12 وہ تسرو لگا تمولک اھ اکر ھم رج ےک یا اید راد ات اکا ےہ ےک ر اف ئاخ کاری ہانی یک ام دخ یت اسروا لری
 دیگه ت ربما ےس ےک ےک ی اک کد ےس اطلس از قاچاق ناو نمد
 لب روا روگ کن شوک ی ایج ےن اما ست طی. ی درک ورش ل ر کد یر یروف از... لیدی ید
 بر اب ايد چک امدید پا سیا قید اکانت تا کرمی اطا
 نارلک ک ںوقالع یکاھش مات ےن یا ےس طی اان روگ ام وکو اط اوم ام روارندوگاکس ار طول اومد ارت کب ج ءایدانہوکییرصانرندوگ
 یک ورک یار کیس رایت ےل ےک هم ماین ارد درس

 یکن اطلس سیم صم شش اوم ھوا وہ داور ےس رع یک روا ایک ایکن العا اک هی لوا کا( آہ. :یگاور ےیل ےک ےلج
 ۔ وہ لا فرش کن اطلس بس ےک بسوورو او ملک تاب او نان واہ رک وک ناپھچ ےس نار فا ےنپارج کت مج اد
 ےن اروا ےک وہ ع یک اوف کل نا عا: اید کایہ روگ کب لع تای ادرک کیر ےس داپ تمت ےس کا لام ۰: رای اک ب لع

 ۳ لب یوکے زارود روا کب ےک کل کک ت ںی یک ترش تہ شے رار اہ دراج کیی اب ہرصاھح رک رص ایالت ےک اتر
 لیدر کلر یورو نوش وہ ایم اک م اک یارک کیا « یر ابتدای د فر نت ےل تام تاک یا ایگ
 یر یراب کی یک س نخر یں وجم روا ںولعخ کک یب ودروا یو ورش گج ںاہ وچ انچ

 نو رگ دو نر کور تکان فس سر عن یک ار
 برطرف ارزان لار نسل واکس رم ناطلسروااھت مدنس باجحا بجاح
 ۔ایدادرموکبس نا یچ شو شام نیا کت اکسل ورا خر اروم نیا رک

 ےن ںوجو کہ فم نکا: ناور کے یو رق اید اکے ا دس وکی ٹرشا مشن دوگےک سٹیارط ےن شالعسرھپ....:ہلترپ دفص
 وین تاسیب ات 2 ےک ےن رکہلمتردفصوک ک رفصاقبارادرسےڑب کیا ےنپا ےن ناظم دحا ےک یا ایدرر چود تستر مم
 ۲, اکت ام یک وف ناطے لااذیهس قوم م6 روک کوت اطلس را بود ںیم کیک مالطا یاں رک پل اہوءاوہہناوررکےنوک
 ِناورررصم ناو ےک کرا کل اپ د تا ار افا کت عاطا کوک رخص رعب ےک یا کت باتو طخ ےس ناطلس م ےل اروا: ایک یف
 لس از رباب ےک لق ےہ ےک ےہ لج ے رے یاب وج ادرس یاش ںوند نا ایی اھ رع ک بر ام (۸٥٥)ای(۱۴) یک مالا وا کو
 ایا پس دهم بن یر ارواایکل ابقت !تسورب زاکم انس قول ناطم لر لاع رم« ےب
 یونانی ناطق لاو لاپ کس شام ماکا ےس رغم کام ےک یر فصاقبا بجر وا ی یک شاطنم
 نہاد ے کس بصنم یر از رد ترس عج کا انچ ایکوہ ننب ےس ںویامہ بس ےپا ےس جد کت فاق یت پے فرط

Ir ودرج 

 تمکرتیب یک خاطنم ۔ےھت لاش یھب لقب یا یم ںولاد ےن وہ رک اید رکی کرک ر کوک کا کپ ج ای کرار و کردا
 ساف بجام رمن ن ہیچ انچ یدک روشن اپ ےک یقوقرب ناطلس رک وھچ تاس اک ادم ےن ںوہنا ۳ یری تہ وک ورادرسرواءارھا
 کے یگ شرک وسیب نارودےک 22 یک ھو ےک رلود ر ےک وہ کلا ےس یا یک رک رانو والم ےک یک اشیا ل ن نیر دلاررب
 هه اب نواب حله بورد. تشا < شامو نی کس ابد تند یاب ناطلس

 ادا لا« ایداورکل پر کیا نور تیر ورشا ل ؤم الخےک ناطلسریق سم ہلق ےن یش اسرع کس لا
 لار ذ_ لات نیکیتا



 نارو نالہ فت ےک م اشور عم ۱۹۵ عود. تل... نور نم

 لئاش ںیم کس ا یھیرادرمےک یتشہرپ لو اقا شل ولت رزم ارم کاپ فرشید :رارف اک ادم
 یک ولت ماش رایان رک ی اہی ےگ وہ

 ںوتسوو ساخ صاف يا یوا (ا۵ )ای۱۳ )جان ایگ ہدز فوخ حرط یکرب دوا ایگ بگ منکر یک کش سار طا
 سا ےھج ئل ےن داس ےن سا ےئوہب تگ اھب ھج ےھت وہ ےرھگےس نا زن ورع( ۰)ا پ ےک یا ایکو مرار فر کے ھاو ویت مروا

 لاو اپ کس پاپ لول روا سما لاین سا چگالی نکس یاهو
 رابج نب تم نر هرم ان کر ارم کس نم با لب لب بر ورم ل آش ارم رکو دار ےس :رضق لر

 انا یا یدک ا ذس لولیق برنا دارا کب لطف رک اد هه دا لا
 شانس وفکر وے اء ےھت یھب الخ ےک یقوقرب ناطلسوحتاسےک سا ایلرکہ رپ ےک رک ل کے ےناجدیق ےک شو ےن نشا یہ ۓتوہرارف

 ںومزالم ےک شاطعم رپ روط یف ےن سادعب ےک ساء ایل لاس دہع انب ان اروا یب لک نشر ناب ج اوکو کی اپ وچ الط کرار
 ےن لشاطعم ںیم نت گلد چپ شفا شرایط بس شبا نرود اب درک ورشات کر ترک گو چوک ں وتنام ناب وا
 ۔اڑیانو مرار وے ا یب ے ےس آے نایت یاب مپ ےس ارنا

 ےک شش الملک ا بیا بسر ب یکی اے اوادوفناک ب ج یا عرب نرود کسب راک بلعوکرتزامی... ای بلع
 ےک موج اتکا ساواک لا کند نمک لار ھھتاسوک ویت اح روا او رک مر کل سای, اچ لپ
 * ںیم اره ذرت کس ورک لر اید را رفاه سا گوهر توس ۲, تست اراک آے یا
 درگیر کار شیوا ناسا

 ماش قرار لر یر ےک ےک گیج ےن ا یی سر وے ناب وج ...: یک وقالع یھاش
 ےل کوک اطعموکر نج نج رب درس کس لوکس اب وج ارگ ےس ماشو رن روکےک شور ایگ یارک ی روا یک عب ےک اات
 یکم اقر کمک رواج نور عمق اس ییرصان وا ںورادرسےرسود یاب جامہ ایک نم ذع ےن رج نک اد مک کاک لاروا

 ب سش ے قشز فرط یرسددرکپب مج ءایدرکراکنا فاصروا کہن کیا ےن نا نک یکی جب اوج اینکر یت ماہی ہرابود ےس ںاہی رواء

 ایک آں نادر روا درک ورم نکن رک کش روف ےن کرا چ انچ ںی ےس اچانک واہ قبامہےک گردان کی ات الطا
 _ایکغ راکيم سے ںاہو ےن ںوگول نلازو او

 ےنپا کلی را یو تسلقوکں وبر یوم ورش گج ےن آران ہو نک ےک چیک ےرحسارن نل ےک ےناھ کر :کنہ ےس لار
 ںیہ اھدناب رفس تشر یھب ےن لیت ےک ںاوہ کب جایا چ ۳ اب کیر ودردا یک نجس شاد مد ےبڑود فرطع یک دمت
 ہن بام روتر اکرم الا ایک یکے ےک کوچ دک برم کا ےس وہ رو آلو ت م ےک تعامج یرپپ کیل 71ی ےل عو نیا ایگوہتاورروا
 ۱ دایرکت 'ناماسو اس ایا ار یکن ا ےن 2 رگ یئگوہ ھوا ھوا روا یر 2ظ

 یاہو ےن اروا ایگ ایام ےس یک اپ ےک رتی روا ایک یک ر خر کوا از پاھ ید ڑ وچ یکتا ںوم الخ ےک یاب وج نارود کن کوچ
 ۔ ایداورک نوک

 یہ کیا ںیم قشذ ےنایکر صا: یھباءاید رک ؤکوارفا ےس تی ریدر م نوما« یر بج اقبل ی اجرا ناب نش یر اک ب چ
 تسلی پا ےس ور عےک مع آبرو ید تستر ا ےس یر نیک پور لکل لب نو کک اہک یت را زگت ار
 دان راک ٦ش وکی یر صا ےن ناطلسوکن ابعش (۱۵)دحب ےک ساءایلماقاک



 تے تے

 ۔ایدرگے نت اوج ےک سا ماکاکں ورادا یر اکر رند روا ےنا دق ےن ۱

 بیر دا او زاتسا توی 9*نارود یا

 ے یتا ےک ناطلس فرصت کت ایدرگےناوج ےک سا
 ا ناس آکے م اکے ےس تسارفو مہ یہا دحتامس اس ےک لا بابک تک باح ی راکم ےس وہ ےس اراک

 ول

 دانہ وکی ا یھ پن ار ناک اما اے لے اے ناطاما

 ن سما eT ا ر ا ینو

SOEار ولف الف روا اور رم ی و تراک 26 این  

 دوام سید تمام استر اے کا لرب تگ رر ھر نک اکساجایکن تب

 اپ ے ا ےنیئر صا: جب تا اہ یبا زر

 ےس دہ تبا با i o ای ےن نا راپودےک نواب ناطر :تارب روا لافص

 ہرا چیک وس ےس ف رم کا یک سردی تالا ےک ےنا ےن یک اد لای درک ورشم کس تک وان گایا ےن ناروا درکل اھب یب

 اع ےک سای اتو ہفاضا سیٹ ںیہ ےگ ےترھب ناز یل

 اروا لس اچ اس تا سا

 ۔یگلےنوہددایز تہب تربش یک ادوا

 و ےن رکردصحروا ناک سا فرط یر سود ....:ہنازشیزو
 نادان خا اکن اطلحر لا ا۔یئوہ یکن سی ان میت ناروا یت ذ کیا یکن ا ےن ساکت کچ

 و ٹو اکر ںی ںوم اکی رام عشر وا یر رھپ ل وف ےن سال رگ ن اوج ےک سا انہ ااک

 بت مکه عدد ورک لک کج ےس ولج ناطس ابا

 هنر ما باعر ےن چرا کاسه و تستر مر ط رد :تسلقیکر

 5 یی ندای لکو ا نے نیم یش ےیاوکل ار کاھتایگف 1 اک رم ے العر یک ب پارک کاو

 یکے رہا نیب ھتاوک وف سا ںیم ےت ار نک یوم یک ا حروف یک اتش و ق ں اہ بج مج واچ ات

 7 وں وام تا و ہرا اس ےن وینا یوم اشم نا یک ج ورانا ورام

 فر ۳ رب“

 ا بس نارھچُ روا “تسرد عرض یکہیپ وک وب ال باس

 ی نم ترور یک × اہ رات ات و نا رم کس او موکول اڑ تشب

 طا ارب ااو اطا نک ھت ےس وہ یک ںی نوششوک یا روش لخچ

 ےک تدل یر پب ےس یارک یک اتا

 در تسردتس فر

Eوہ ارس اروا زد قو سر ری  

opاک آولناطلس یے دارت لای اپ ےک ناطاس کر ےن اٹھ یکب لطن اما تی ر ےک نار ہک ب جاما یاب ناعم کت  



 نار کو نیلم فک م اشورعم ۷ے مور مت ..نورظنانیرج

 _ایلر کر وت وکیئ ارشیکس لا ےن ناطلحساذپلاب درک

 ” یکے روا تپ لاپ ییا ےن لنا ہٹ ایکو م نب ےس سا ہد اوچ مک ل اع تر وص بج وا شام ھا ' .: اوج اقا یک اطتم
 آے دنب ردروااوہ ناور رک وا ۱ل یش اطعم ے ورم گرا یاد استاک تان رح اچ ےاتاچا/ل گپ ں ناک

 ۱ درک مو لوک رامیان کوس اج اگے ر مر شیئان مدیا چ لاپ نوار راس وزیر

 نرطیدلق علت ی ربات بیا بن ام فرط یک روو یجب ایگ ھم روا اودا اےک یت ب. راک ان

 j روا کر در صایم ےن سشاطتمء ایگ ہود ہہ جٹ نار ناک یا ایل رکی رص ی اکی ار ااو ناور

 تہب ٹی ع 7 فرط یکم در ےس ںادرجب شرم لیپ شانس زن روا ےس ۃاقروا پلع رفص ںیم تر

 یا یک وقرم ناطلس یاس کا یم ھے یاس ہدعق ہک قت اچ ےہ لاش شرک ورع اےک سا کنیک۔ اھت اک وہردنک
 نیم با ال ےس ناطلس یے ارگ اما ا ےھت ےگ رکراہظااک
 ۔اھکر ساب نار اک

 تست نشر ےس یر قیر شب ےسا ےن اطلس یی روک اراک ی پي... اشک
 ےس ام تش دے یہ ےل ایس توکعیکں وقالعےک مایش ےن یکرصانروا ایگ گ آرزو ال ورک روا
 ار ور اوت بلخ ےک یاں بلخ ےس وم ےس الد تارت اطا یب اون اعام ےس رایت یکم وارااک رب شڑ بج ےن نااطلس یب

 ایگادایب رپ “لا ےن ناطلس ایپ کت اطسدوخ نام اسد زاس یگ وف گود یگددم مر طو یکن اطاح نارود ےک ےرم اےک نشو رواء

 الرو ر عواکے اک تر

 ا

 باص رتو 7 ا RE ےک
 اا ےس الاول هر ای الچ ہیمعسر جہ یج ایگالچ ساپ ےک ںونامکرت ششاطنم ےن وہ ف تخم اروا ورد ایک مت ۲

 ای درک راکت ع اطا ےک کب لط

 دما هات ےس رکھ پ ں وتاب کے ک ںویخاب روا ال راب اقش دعب ےک ےس رص ایک بلع: :تمرم یکم
 دام نی دم 2 ا ںی ی وہ بارخروارورنک ہ ےس ےنامز ےک ناخوکالب الت لق ساک ور

 رنروکو کرین“ لابن کج یک قادر مد یم یارو اء اتر روگ یٛار لپ ہی ای دات وک شاد مد ہک توکل رویا اپ ےنپا ںی ہلا یم ذ
 -ایداتب

 ا یو تاک لابتتساوکن ارگ بم ام سنا اش زم: نیب :لاقسا
 وک کل ور ادم یوم سد سوت رکن تل شی الا جاوا مارک اد ماعفا ب وخر دایک ر اظ اکی وج مرگ

 ےس چه تردد آذر فا

 ےک نیم لول شدم - یک ئزفا تزمع بوخ یھب کن ا ےن ناطلس۔. ےھت یترشا قاطردوا یک صرع م اک ا ںیب ںورادرس یا ش
 ت ج شش لول راد یک اتار ایکاد ود دعد انب ین کاوی اس ناسا اقا کلا اتا
 ۔ایگایکی “اک نمکی اڑبیل رکاب یاش



 نرتشلس فاکس ماشورصم ۷۸ مدرج تلج ورغبات

 ا se رح ناریل عا سچ اتا ےن ناطلسول ا ......: یا اتیا ا
 ےن حت ںی یعنی وہ تسلی یم اکر شا عم وا وچ ی رم ی ت انام ےک شذ کہہ ءاھنایکن العااکتدافب نادر
 با ےک ےک نر ناجی گرے تزاجا یکے ن رکا یا ترورض تتوب ےا ےہ ناطلسر کوک یکی مان س لک رک ام
 اینبار لاو رک وارد یر ر ی د ناک اا ار

 لب علت ےک قش ےن اج ازل تر قس ےل ےک نخر شنا تو یاب نر اک مو رابود سج ھے رغ ن اعام بج
 لج ۲ے شت روا یکط ایقخارارفوار رک تے اغ ریق ےن ںوہ الغر یت ےک اطلس ناادود کا ءایلاو رک روک شن سیا گرام رواایک
 کتب رر ایک ب نار اک لم کک تو سا اوجکب اوج ےن ناطلسر اپ ید ال اوکن اطلس یب ےت وہ اگ آے لاعتروص ےن
 و لئاش سم تموکیکق وقرب ناطلس یھب ےتالعے راہے ماشا ایک لچ ساپ ےک نونامکرت اطعم روا کوہ فرط یی یت

 يا ی رام مش ھو مر وقمت یکے ام ل اولا یر ۸ وا ایاوکبوکس خا ےن ناطاسرھچب ...::اوالپ اک اطا
 ک ٹو کس نار کک بان اک نشر (ا) یتیم ت ریق سش مامشوتاسےک ساوج ےھت یھگراذرسووروفا یھب ب اج بج تا ےک سا
 را نم 0۸ یی رتا نب حا یضاق (ے) )ین ورد رنک بتا اک سرر( ۵ ) طرز کس )ام
 ےس وارفا ںی ل کہ راو ےس تہ ےس سوودو الع ےک ناروا یان بج اح (۹)

 مک گو اوج ےس سیم ناروا ایک یت ںی تمرض یکن اطلسوا درز قاب بم یاسوج مرگ اهن ناطلس
 لیگ درکل کن امت :اجایکل وکن شر واایگدزکریقہرابودوکن اھت رادغ ےک

 سنتی لا نب رکی نت او نا ٹل فادوا قوت ناطلسہکں یہ ےک کر یی کت نا سوک یا رفا
 ےک ےک و یک سرد کیا یم دات ےگ وہ ادیپ تاقاھتناتسود سس ۳

 توت ںیم ےراپ ےک ناطاس ےس ںولاو ےناج ےن آف رط او اھت ایکو ہد من اطا ی رکی نیک ورح یک ق وت ن اطلس اپا
 فن اھت ے تب روا کارا اس زا علف دمت مهراب کس نر ناو ارکگ لا ات ات راترکل صاعح
 جی ںوھآاپ ےک نالی یا ب ید وک کد د ےک نادناخ تیس اد رنو

 رش رم ارپ گال ےس کاپ ےب ناطاس یی رعت س رشک یز ٦ے کداہلا ناضمر کہے کار هداني چاچ دم آکے دا

 ر کک - +7 توپ هشت و سای مر سا
 _ایگالچ پئاد شیمرخ کس لو لار ہد

 دی راپ ترآ یورک کر او آں یم ںوقالع ےک ںونامکرت تروج تن لوک دم فرط یر مود ,ںششایرخ یل اس

 رہ یھ لا ئل ےک ےنڑکوکں ا ےن رس دا پاش سیصد اہ اہک یکی اوم ناور نش س
 یر فا ےک کج ےس شاداب یوم رارف فرط کبر ط رک طا 1 نانا رک ةا اوہ اور بلعےت نرم اسلام
 شو ھدا ایگ ہرارف فرط یکن شذ نار کپ مان ےک ںاہو این کیلیلوہ اوج ےس نند مچ ءاید رکی ھچن العا اکے یہ درکہاتردا ایل کضق رپ اح
 نہا نہا ہوالع ےک ا شو روم ارے سود شام آے ارے ایز ہوا آی اتے ا نا ارگ ناک
 ےترزمکےس اپ ےک لب بس لو زاورد ےک شے ےک لار درگ واخ ےس پوک مرتب رامز اوفا زی ی لاد یک مرتا

 2 لو اب ر ا لا

 سکن رب ناب کل ورا نارضاو وچ وم ویت ےک یا الا عرق ین آے ہیچ ےک سا یھب شام رھا



Nنار تو نیط ال فانی ماظدرصم  

 پو رک وفد ناپ رات لس نامشرا بر دلالت لوک ل ودر دره کت اش خان اپ رکےن رکنا یرص :سیم نی
 : ۔ےر ےک ڈک یا

 انچ کدم ور یر ام یکک نج رھچ وا اید ماا اک تکو کرمص ا ےن نالطلساوہ مک اح تس روون اطعاس یت ےھت. :یگر یکن اطلس

 اوم ناور ليگ راهش ٣٥ر بوی یگ ایسددوایبردکساوکن ار ضا رو کروا تسہایاورکس نشات کوم ورش نرو راج ںیہ یکن ابعش

 ۱ -یگل اتڑپ راج یک وفا الاڈلاڑپ ہیٹ انہئاریزروا

 ےک ےس یم یپادوا یید ہک ےئلیکے تر بیرقےک لب وا انب کیک ات اوکی وت ايک سیم ہرہات ےن ناطلس جن یگدوجومر یخ ینا

 اوایل ولو را لک دوس چاک مک ورادرسوھپ تخام ےک ساددالعےک سا ید یک زاہا یک یی رط ری روار رشتے ںوراد

 ۱ ایدرکر رقت اس ےک

 ندا اور فرط یکم اشوکن اضمر مکانات یوکں رض ےک یل وا قخاش یکی )نوک 'نوراچ اس ےنپا ناطلح
 اقدامی کاج ایک اھ ھت انا لآ ریما ےس نش رک کر کد یکن اطاس شا کیٹ لاک ابا نا

 ۱ اھت ل لاش یھب کی نب یارب یم ناء نئ ےرابرادرسا ۵ےک ماشروا کپ یئاھٹا تکنیکی رصان یم سج کوہ گنی دعب لا

 ہر اھ اک ا ناکہ اوجو برقےک شذ ہک اوہ مولعموکس ا کویک پس یم شام یکش خادم یبرص ان نو لگ ا....::یگرادرب تسد 0 زاب

 اکی وا ایاز اچ ےس کرم اکے صح ڈاک جن وف ای اورا ڈاک العم یم جا یئوٹ کک کب ھت یک اواز پایا ےہ درک

 اندر سکس لاقتسا یرصا انچ یک الط کہ ۲ک ن اطا نارو د یا ا کو ن سنت ےک زایی آں یاو نش یر صن بج

 ے هک دارا کریس راے راو ےک یر انزوا اے لے ر طے یگ“ اطا کاتا ےس اطلس نامہ ےک ےل د ماترا

 ۱ ںاید جشن رویا سد

 ےرامساوہ لو یب نّضزوکک الا نامفمر ا٢ن اطبس لاحر ہہ اچ ہرابود یھب یرصانءاوہہت اور یش یھکن اطلس حب کلا... ب قشم

 امت ۓاھٹا گددرپر م قباطم ےک اد رو اھقراوسدھتاس ےک سا ییرصان یب ےھت یگ قر یظورادرس یقاب ہے تاک رادار

 هاي ماوس لار یکرصان کاتب وا یش تساوخرو یک اوم ںوھتا ےک نارمککب ان ےک اھ رجب ....:تررحم یک ںورادرہ

 راب د ےک ناطاس رک چوک شاو کی د یک تشات یک اب ساروا کب طط ناماےس ناطلس ےن یاری ئل ےک ےن رک متین لم

 وک التم وک اوشےےرککرازگن داری چاز ایک اطم اکے کار وپ ےرعوروا یگد اما ےسا یھب ن ناطر ۔وہ یک ںیہ وہ اوت کے گرام

 لوک ار قپال فتح وجه ااکرداقد نی وسراورس لو اکر تم جتار اوہ شاور فرط یکب لع ےنلیکے نرٹنوھڈ

 ےدرکدر پس ےک انار مکان ےک بل کای کہ دعو ےن یا پاب تروجوم اپ ےک سنا یھب ان یفاعم سیم ےراپب ےک ےتت او ےناو ےنوہ یم

 2 ا آکے کول نوتا ےک اروا ےل رک ل وت ےک سا یک ناسا

 نادت اس ےک ناطلس فالخےک ربخچ روا سش اطنمرواایکر انا اککت عااطارکو ہر اح لورفو کس یو اوت لول نور

 لت تحاطا یک نا ےن ناطلس۔ںیہ وہ ےر رشیدی اید دمر کم اخ( امروز رجبی )ںونوو وو کا یی دوا ای *ہرعواک

 ۱ -ایکم ارکان اروا یک

 ےک رز نیدزام وفا یک شنل یک منوط لا ایک میت ںیم لک نارويگالچ بلع حب شا... یر رگ کس یوم

 ےہ دایک الط کر ارفف زط راک مارا لوک شناس, ارگ ویتسکرک ]دز کل ےک وف یک اہو دہ

 شاد مہارق ار تع ان ےک بلح ےس اطلس انچ ااو اخ وا اطلع ےن کا الي فروشی یار ایا وہ مولعم یھب



 نارھھب ینا زیات ےک م اشورصم 4« مد م لج ...نیرلظن حرام

 ست تا سار نیا بج اين دا نا سلول واسه مجالس تل میت ۱
 اک ن ار نہ هرابروا 200 کس شام ےک نار ےک

 ج ل تی ےک سارواےہ اہ ررکم اکے ک نا ڑاطلس دو وت اھ یکن سا سیم

 کل دارا ےک سا کک درا ےب تاچ تا ھ7

 ںی 7 31 ۳ وع دس ا
 دی

 یاروا ید رادادد یک ۳ لای سو
 کج نا سیکل تملک

 9 انہ نب ےک سا ید دادنت لکی کں )لو 1 ---7 و ہتھ روا اب سش )ےہ بلص نط ها 1
 ےل ےس ناطلس ںیم و ایگالچ مع دوخر کے را نایاب رم انہ رادر دفساکں ول رخ
 یک ام ی ندی اوہ لر سش ےل ےک دے ناطلسوحتامسےک ناروا

 نار کب ناک شے ناطاس دج یا ہالی الط کل اتتا ےک کب نار کت ن ےک نش حب ند لد کی سهل نلاطاس
 قوم یی لات ا ورکر تکا جا شام هر ید وکی اظ ظن لہو

 * سادعب ےک نل اےک کب کی ٹی لطف آے رغم 7ںیم لیرارکیکی تھ رقردا لنا قطع ےس سا ....:ی اشیا یک انب
 عاق ےس نقشہ ںیم تدایق یکد النجرواراداود ابا ےن تعامج بی نوسان هتک کار ھڑ ار ھوا ےت ۓوہ نا ہپ تہک یت ےہ
 ۔اھتایلاد رک دوکں وقیاصوس ای فلک رظاطنم روا یر ان ےہ ےس اخر یت یک وتا ےک ہر تروا یت یار تڈ پ

 رينا لاڈراب اب ماترا امگا ر دنا رکا لج کک ھی دعب ےک ہرا ےک نو نرو ایک تایر یک ن رک جم ناز
 پت زاس رن ووم یمن ؟ےک نا 2 ام ره ےک وہ ب ایم اک س ےس وہ رار فریق ایک ں ویت ام اب ہل دوار داق
 7 مکر رقم خرد ماچ کیر فرا يکي رقما تیم ۱

 سش اہ اگل ےٹررکاج اپ کس جا اس کس سا ند یا اھت اگ اھب فرط ییا داس ےک ملا ی اعدم کد اش یکی ارم
 زایی ۹ کر اوخروا ناماسد نام سو افب سس ج اس ےک نا اع چ انچا یدک اک اک ا حجاس ےک یبا یپا ےن
 کس داور اسد اشتر گام برش تمم رر تکی اراک رکاب تکه منابع

 ن را یانگ ن ج یوا رکا وع ر اواووری زر ولار ی ی روفنم یکئارش نا ےس فر یک ؟ناتاسا زا :رارف کش ام
 ےۓوہ ےناڈولاڑپ شیرزیشوج ےس یھنودرکاکں وفامکر اس لاک ات گنی دا دال کم شریک یاب حنا اف



 اما مود لج ..نورلش بارا

 1 ن a رش انسا او اں ںو ںی رکی لان ے

 ول وکی ۶ی دب 5 و ۳ پز سراب

 تے روتا تساوی
 وے ود یک یئ یر اہ دارت ید ںی جت سا نا جوش دم یک اھ ۱ 2

 _ ےگ ےل شرت اکرم ےک ولورا پا ا

 ےہ کو لاک کاپ ے ںوقاع ےل وول اے ا د مکس ورادرس یجاش ےن نئاطلس دعب ےک ادراک ا

 ئ7 دیک وتیھکے پا ناسکےک ےتالع روا ےئاجوہظوفتے نا یھ الع

 عا نے ر بلعروا 5اھ ایک فرط کہ لس سضش طمروا رھپ سی کدام مگس یار :انصاکں ویا

 امآووتروا قاری مرا مار نکونام شالما نباتی

 تگ هر

 ےس فرط ں ولوو ںیم ےلج سما بقا قم چ اکل اردا رت بج نارود ےک رام ٹول یک امرا

 ۔یگوہ گڈ ارت وب یک ورد برا لول

 ناروا اہ ااک ع اطا یکن اطلس یھب جر اینا کج رس او ےک ےلییق کیاےک ںی رع اب سم ےک نابعش چپ

 سبک دوش دا س نر اکو نو

 ےس فرط اروا داد هه کس تان را مارو گاف صوت راس برا اطلس. :وروش یں ولیت ع

 مان ےک دیر طنین "تس لاع تروصروا غنی له اپ بد انس اپ سکس سا ریکو یروظ تارا

 یر لال مہ یم تروص یک ناف را وال ئاطلس رکا ںیم تروص یک رد نب فوا تعا ہک کہ وخ ےس ولیت رم ۱

 یی هرم 6۳ )دژ جا اک سش اسود ناپ (ا)۔ 7 ٹا ود ےئتاسس ےک ریت ےس ۓئار یقاقتارکل ےن بسا ب و تل

 اچ ےاچ ںاججوہردا/ل وقت ایرنا کے دت زا لرل

 ول شاطعم کی دے د تاج ی اپساو السد 2 تفا نر ادب نا پ رعنا پا ..:یرافرگل شش یوم

 ےدہاعم سا ات فرا سنا درک نل اوہ ارگ بسا روشن ےۓاج ای رکےن اوج ےک ناطلحا

 بعد ےس ےن باحےک رکرانفر کوک ش اطعم روا ےت کر نا ییراکر سر ايام یھب یلص ےس ناار اک ا ےک بلع ےس ےک پاب روا

 ۔ایگ ایدرکدیق ںیہ فو اروا ایم امن رانا یراق ی رگ اطوم سیم

 رگ ایم جار ھکں یم شے روپ وکر ےک یار وا ادرک اک و وت ضار یا م ار .لق

 یکتا بانگ ایگ اد گپ واکس ہلیموز باب کلہ رہ اقر سال شادی ڈ۵ کرا ناف

 یکن امضمر وک ہا وان ايد اوت ںولاو کک طی وای ان یھرپ ےزاورد ےک لظ یاشر واک ایمیل ےک سا
 ر

 ام ںیہ یز هات

 یا ان انجان تان شی رب پا ا"یج...:تالاعےک مر
 ھ۸ ےن ناط

 ا یارک کور اکرم کتان نم شدن ی کرسی رو کک نی نئانع ںیم ںوفد ےک یں سیم

 ارگ یاقوت بد «لورادقش ایا 2 اب نر گنج شش نی

 سعد لوادر ناکا ٹا مہلک کریک رکےت وا



 نارو نالہ فال ےک م اور lar مور. رل نلودلف نتا راج
 ۔ےئاج درپے اڑیوہ ےمولکی کم رکیی کی کت ساوخرد ےس ناطلس ےن ہک لئ انچ ۔ ےگ ےئوہ ہت بارختے بار قت الاع ےک راجو ب رق ےس یا کاب ہم رک کک رد ںی ا چای ولی پاس او لاب ںو رج ات یک والم ےک یا ایل ٹ ول یک رھ ڈاک انا
 ۰ ۔ےاورک نیم رد کس لورم کم کدام رکود ابار ےک اےک رار نر اک رکی کک ا ےن ناطلساھت ما کس نما اک رک کک یاکن اون اپ ےک ناطلس سے ںیم لح یا پانچ سرمو لع

 ےہ اوو یھب یب نکیش ھتدز فوخ یھب ن اڑیگروا ےت مدزمفوج ےس لا گولے ڈی روا ادر ےک کک یت ی شے کک شرت ں ود نا

 ۱ وت ایگ یھب لیک ن رکل سصاح تامولعم سیم ے۴٤ رفع جاھتاوہاب رے دیت ا تنو ی ہیر واء اھت داو رک توک انس ناطلس رو اقای اپ ےک ناطاس ی نہ اتت تیک فرط یر مدد هه ماکت شلاق کں وہ اغردا ورنا ےک یا ناک ن یئ ےک یہ ری درا کک یت 1
 لیک را ودوکن اطحروا سیکس یش شرک لیک موکو رب ود یکن اطلس ناکہ اھت ےہردھتاس کیا اک وا ناطلس نوچ ۰ :تموک ی رود
 نرط یا بتلاسد» ویا باھاد رک کیر هم تموم کس نان را یھنیکددم یک ا یھب ن ناطلسر پچ اچ یک
 کت مول یکن اال کلام تیام رول دات قیامت نانوجا کس هو روز امار مادرم کس کسب نیک ےل ت وک
 _ےھ را رز نگر کا سو کت انا کس لب کس ناو اسد کیم اظ

 یب کن ابعش لاس یا کل اد یاد عم پس اوا وود نا ےس ناس هم ده ےک یا :تروعل میت
 رب فرصت وان لعب ےک درک زی نیو قبلا مازتاد تک ب وتاری وود اطلس یی راک

 نرخ اک فم الف ےک یا سد ماحنا ول یگ مالفروا انام ے ڈو ےک ماتا یکتا بید نارھعراتمدوخ لاک رک
 ' لج کر فر لا ے ےن وہ رارف فرط کیک ن اروا ید لدب ہلصیف ےن لا ی دعب یہ کیا ناک یک اگه دا علیک وڑوھکروا
 ۔ یر کدایت بس ہری و کا اوس

 رز زارنا لنت تان توکلی کا جات لر فول رام اما ی مرگ ذس نان کفر کرد
 اڑیل اپ رگر اکا ےس ےن کل وق تععاطا یکں روا گم وہ رارف کل ود یہ ےتوہ اہ ايد رکاب کنار ایگ آس یم ےک وڈ ےک یار نیک
 ۔ے لاع یم کت( دیدج میرتم ؟ےنامزےک نرخ ن اہم الع یش[ یھیاروا یئکل یب ٹوک روا ار ایا ۶۷ بارخ انا اک ت مول
 ےس نیب ںیم ققرشمر ےہ هتک مرکز تل یا مکه. تلف کس لوراتات
 هل بر ار۶ ن اینا ر ٦ نايا م ارم ےن ںونیاووالع ےک سا ےھت جی فک وقالع ےک خب رو ناھ کیی لش تس کل اخ جت رک یول ام کروا نا یہ آں وص وخیددمتاس ےک ناسارشرومزراوخ ےن لوٹا دالعرکل ا ۔ےھت ےہ درکت مول تارا کے
 ټک ےیل رز یک وال ماش لیکر وات یا کت تار ےس کک ت اہی ےھت ےل رک ری ےتالع فورا

 نار کلفت تب کس وتو زا آ کت اح فیکس ا ےس حا اھت ناخن ہاشد ا الہپ ےس بس اک نا 7 شو وع یر ان
 کت مو مز راوخ ےن ل ڈی ےس یارو اچ کج ےہ نار مدا یب ٠نایاب ر ذآ سراف نار ناما ےک یو دب یب ےک ن نار مک ےک ےس الع ےک لوت اھو لاش روپ ےب ےک نان دا یک م ںیم ںویب ےک لا ت مو یک ارب ےگ نج

 سوک یا یک اینا تیا توک یں وی: ےک اوکو ته لب کت اس کیا تک گن وات جت نا
 یٹاتچ سیم ناتسکر رزرو سوی کس لار یا نر لیفان یک لپ ناسا کتک لنت لب مت نادر تمدن تساوی کیا که اقا تا لمس نا اا



 نار[و نتس فک ماشورصم lr ر. تار ...نورظی یر

 الع ےتا۔ 2 2 07 یگداشرا ے ںیم ںوصالخ ہررکراڈآ ےک ناب ھ نہ شورش میر کج قوم شبا رالوا یی

 _ ایوگاھت تاک لپ نئاضبا نیو: ناک ۔ یک ب تم واک کں ڈی ےک ساروا نکا نم اہل نب نان نت وزرا ناجا ذ داد
 ۔اھتے نارنامخ یل ےک لولفم قلعاک سا

 تو لا نت سن ش سٹدادب سم ےنۓام زا ۔ایگوہ ناخن یھباکں وتنوکودش یا یں ویرات تراکرخ ۲.:.:گنلروچ
 ایں ولفم سا ےک ساءاھقر وت اناک سش سرکه اش تور بز کی لار داراب دا نت و مردم نرود یا

 «ص لاتچما لایق بکن ان ریو یو قاقچ رکود مو ملات رک اچ قهر جواد

 ےک را ءاورام تموکع یکن اخ یئاتقتچ ےب ےک ناخزینچ کں ی ےک لز کا یج ےہ و دایز یہ تاب یکم لاحر ہم ۔ےہ ل٥ے ںولفم
 یئاتچچ یم تر لم یر وہ ےک سا یھت تک یا اپ ےک ر وک س اتوم یگ بخ لاھ باس ال سا
 لار ارم کی اتن قو ا رتی ی روم لکا تاع وان انی چ بج کو ےہ 9 71 هنر
 ےہ سد ےک یو آر دنا ےک لاس سیل ہج ےہ یئوہ کسی اب لب کل ی کا اب کاش عن اک لاسسازب یک
 ۔ںیہ ےتابجہ اتوار فاھکمال کیل یم لاسوسدد ےس ےس د بریت اپ آر طس انب ںیہ ےس وہ یھب

 ہن یی آ یف رگاروا: ےس یت اچ ککرارج زتسدادعت یکن ادعب ےک ںوطسن اپ اب هی شف ید رب وا کس ورا
 لس ی فرا ولت اسد اره لو مس لو 7 ل شے ر شاع اه راس سرا ۱۷۰۰۰ ) وادی یک و تاس لات
 داش آدادقی عکس ےس ینوہ اک تل کس ترمز

 تسلقوکی وج نار ککے ک نامسارخدعب ےک گنج لوط ل یے ا رایو نامسارخ او اتھڑب ےک رویت لامر: تام ةف یک روھ
 تراک وای زر رد یک ترش سرو زیات کاب فرط کک پرو لد کچ ایل رک وک الع اار د
 - رک لوقتعاطا کلاس نابفصااارزگتس نابفصابجر#- اولاد ںوگج ینا لوجی ایدرکواہ بد

 یک سواری اہلی تتم اک اد نانا رذ آر ےک آن م ےس اقم ےک ا کوا ایی وار خب بج روتر عب ےک لا ..... فلج تل
 همت کیا لا شب لر لای لو ین دیچ فرناز و راسی لوک گ نب ااو ےس واک
 باب ےک سنا ےہ برکت ی نقاط لات نا یگ نی یٹود اب رپ توکل اد ےک ےۓارہ فرصت رواے کت واخب فالخےک لا
 پھ سیم ےداب ےک سا کتے ڈ رھپ ۔ایگالچ تصوکفاراد پا ںیئاورو تم انچ ۔ےہ یھب ووو لام دوا نام اسو زاس روا عج وف یاد قمر فاو
 ےس یک لاحم تموت یا یکی ےس روا چای درک ٹاک تدافعا یکن ی لار مت ےس سئایکاوہ مولعمی دعب ےک سا تا الچ ںی

 نا ایگوہ غورش اساس ںوگج ےھت ےک والوا یک دز فطر یک راک ام کروا سا م ا۶ب نانا دعب ...LS 8 یدارغب
 لر ما تسوع روا نقل نرو ئی ے رام نار کچ ک ںوقالع نو

 ندهد نیک شوکه ان تہب تاقاھن رز کس تیک یخ روا فضا کس روت توانا نا رک دارا ورا
 رایت مرا گرم کای لب دے ی ریت ومت ارو یا ی ورا کس ار شیوا نت ارا

 میر نداد ایر پا در واچ لپ کیا ط تیز تار لوقاد دو

 ار تهدید سو نکا کف بق اس ات چه ارف شنا نبض گچ. :رارفاک جا
 سوا نب رتاج ار دالا پاک کراتا پلا یورک رک سکس گچ افسران نت رو

 ۰ لگو رو فا« ناموس داسکس کا ےن ںیہ نک یگ اھ ب فرط کدہ



 ناک نالہ فاتت ےک م اشورصم اے٤ مود ق لج ناول نبات

 بتا نا ہلاک اچ ترک وہ راہی ایا اہ یکی اج ں ر عقلا یک زو و روتا ےک ںی ایم ناب اسو زاس یر ورو روا رخ اک

 ۔ ںی ےس وہ نلارم و ےت الع بس دارا کیفری يا رد تارا ماربکس شداد خل ےن روک (یر نر ااطا

 ےس روات ب ی کا ےن اطلس گارد کور ناب کت ناطلس رم ا سیب ےنیم ےک ناو ارا تر سیم یے رم رکی صم
 ید ےد مع گادر فرطیکماشیکں وج واک

 رع اک رم ابرو آلت تی گرو دا ضرب وا
 ر ےک وہ رار رک وھی لما بچ اا توا تل ودو لا ورک لا مد ی یو آل | 1و

 SS ےل ال مت 1 ٦ شوم

: E 
 لانس یک یر از ۓ تاجارخامامقر ےک

 9 تک تے اد یمرخ ےک ھ٤٤2 دال کدام

 : تر نوش لس یک ناب د وفروا رواں رکاب

 ںا۔ایگالچ ںی نسل تماما درو اید 4 ےس تابیا

 ےک یکاترواراب ٹول ےس رک ٣ ے الم ےک ںاہو رعب یت ر نچ اھت ےہ

 ت کرک

 نر اک ہر ےن س دلقاکی درا تلا ۳ ۳

 ایک را زاب اکرام ٹولی پے وم وب تر حس ساپ ےک ںوعاک ںودرکس یم ےن اردو اایک

 ہت ٹکر قرب ناطلس کل ےئل ناعش یش کک با یقباطم ےک اطا کر الط
 رتا وک رها ار )لو تسلط یر آں ےس راب ےک تموت کرت مس مھم ۓتاجایکہ باقم ےس یاو آے رک راکف رط
 ںایکیر کل ا ےن مج رداٰیٹامدیدج

 فرط یک روا کا یکن بن تو کی ولا نگ دل اص ناطلس۔کں یم ےگ رکرم نل کا یل تک یک اش لو

 5 ت) او شنبشان اد نامے نادار ر

 را نالغااکت دانہ ےن یا تے ےس او وا اشیا

 ہی یت فر یکن نوکر وم س فسیول( توپ ےک لواع ناطلس ین )بچه يک سرم ےپاےےن لداع ناطاس

 لنا ےس یابی اگر کس کر فر اروا ید تساگون ام ا روس ارت سنا سش بتلاکس ںیم یک روات یک اب اک
 د 7
 تل اکل استار و یک جج ےن او ےنوہج سیم اید الق اہ رھا

 لئاکر یما ایبک دعب ےک لانا ےک سا ایگ لات کل وام ناطلس ںیم ا۵ رک :تمولعیکل اکر یما

 مشی ارور نیرو ءال وا روک س ھا 9ے ری اگر رقرپ رپ تمولع یکن کوووحس ف سوا ےس اے

 ۔ ںی ےک کر اکی کاری کر آے نج

 نیزروگاک ہد وڈ ندا مر کیک دوعس یم ۳ رھپ. ..تموکع یک یی رم
 : و تسلقو سا ےندومس ینگ رک اےک وو ںی اس ات اتے



 ۵ موس یتا وج. ..... نورلف جہا ورا نارمکنو نی ےک م اشو

 اچ لاو نیک یت ےک رکن یم

 اد زاتسا )ہلا ترمز و حساس ی چوم یاس نک بج يک مر کرواایکوہ ایج دوعسسم ںیم س1م ۷ے رھپ .....:تافو یوم
 لات سا ا یوا لار جد لئے نا ایکو لاتا عسم یی ےک ا اداب موگو اک
 راو مرد داق ادب تافو یک وحسم رایت اپ رر رص ی اک نش ہور بج یت قو یا اول کما

 پ نار کت ایکن و کوس“ نب یوم ےہ ےک ا ےن فاکتور نک لا ا دعب ےک تاتو کر روح کک

 مرد ساب بیا چاک سول ساروا کوہ لاتا اک ا ناک یت تسول مات اک ا اھ یککروا انب ییااکروت سو والم ےک لا وہ

 دق درکف روک اپ نیا ایت اج نار اکر حب ےک کیی اوا ا 0 ات یز م یھیاکس ا

 رخ اک ں اہیدر اپ ودرواایک آ

 چبر رخ
 ۱ ورح سوا رک ےک ی کا ایج ر ا رک ل

 گل کلو نب ل تمور اتمر وخ لک یت نا کان فرصیوم تقی نی تای بنر کی ادوشرو ات انبار کن <

 ما یک دون ۔ ےک ںیہ راب رد ےک 2 اکر مارک انب انس ی ںولود ےس ارپ روک ےک توش ےک روا روم اک یما کک ن

 ۔ایگوہ لاقتنا یھباکس ا ا تر

 روت سد نا رکن ور نکن رج کس اره ےک تافو یکل وسر نب یع...:تصولح ی کل وسر نب یر
 دات اب سس لا کر لاک

 داخ ہن ا تو RE رھپ

 ای ای یس ان
 اج

 اک نو یی لب کس تاف

  i Eعن :
 ا

۳7 
 روس باپ دم تلا

 یی موکت ز وصار تبر 1

 ار

 اتکا آ 1

 ویر ادم ز یااروایت اس نداد نی نامی ت ے اہم ےک ییلاوب شیرک اجار یک ریز ہقرف دف لو نا. :ےڑیز ترف

 ےک یرلاونہ بج ہن انچ ایلانب ںیم ے الع یک اپ کیا زکرمانپا ےن ںوہنا ھی درکن نکا یر لو وج ےل نس

 وج وم لا بقا اک اوت کت یب تا ےک ںی ات نیک ن ےہ ںی اد نیس
 دے چاچ ےک سو ساب له یک نرل وجاھت ےس ناازتان ےک کر مال نم نت

 ۱ ۔یگئاج |

 یا "مم" ما ت7

 تفس ے تے اک سوا ال

 ۱ ۔لتسوکک و ز1۸ ے ,IE ارل یز یا
 EY ۳ یی یل 7
 اره عمدی تب و ۳ ایبک ی EEN « لب... تو یرفلنم



 نار منو نیطالس ف ےک م اشور اے۷ مودصح

 ترک تقی یاری کت سوگ نام بر اترگادا ےس یر اوربت رف ی وک مم ای دال سیب سا یت ےن نا 7ر عدوخ ےن ںوکرت اھت
 نس( تے یر لاس ج) سما لو دیزل ین اءاب رد لوقش ںیم یو ےرصاح_ےک ںاہیا ازل یی لوت تع اطا ےن ںولاو
 کریزکس ےنارھک لول سارواو رو کلر وتمر ارحب ےک یا یل ب ول یک ںیہ ز ےن یوم ار تاروا کدر کت داخإ ہال
 شکر اس یرلاوت وای درک العااک نر ےس بصنم اس لک ماد گریز ے ۓےارھک فالس چاچ هلن جے یئامنہار
 ۔اھتاترکاوہررتمماما کیا 1اک یہ دی ز شرودرپ مرا ا: کل مصاح ناماےک کت هم ےک ماما ییدی زےلاو

 دعب ےک لاتا ےک سا ۔ایگوہ لاتا کچا اکل ا ح2 رھپ نل رک سوپ نه < _ رز لس زر. :تیافو لرفظم
 یان کمو یک اب اس یاب انچ رت نار ککے امی ایش لو ادوار اہک بج اب نار کنید اہ فرش انب اکی ا
 اید رل ن العاکت موکت اروا

 ے ر ترک و کف رشا ےن یو کر اہ نک اوہ رو آل حروف فالخےک یا فرا انچ :ترومروا یراق کف شا
 ےک وک یت ںی فرقا چاچ ید ے درز اس کتیا کلاش تیم هزار ںونو یا ایگ الر کر اقر وف رشاد
 نیما سا شن داف قوم ےک

 هاش بک نوک اردک تس لیتو اد یئاھب ےک سا ےن نیکارا ےک تموکعن محب ےک لاقٹا ےک فرشا ....: :تموع یک و و
 ۔ کک روایی وری وما بقل اف لارهب کس اقدام کس نسب مک کوا ی ڈول اا ےس ا یہ ےن اش د
 ےناو ےناج ےھھک ےک ناله داغ اجرک یکاوا ہوالع ےک سا خرارشزوا ہد ز راگ ا دع بایانوردانروا فت شور

 جیسے یب تا یھت ۲ی دیا شہ دعب لا یشن حضورش کا 7

 تاچ ےتوہ بارخھ جت اسےک ںونارمکت یک ت تاقاعت ےک سادوجاہ ےک بس نان ابر یر لس ساکت ا ےگ روا ....:تافو یو او
 اسم کرم ولع لاس ۵٣ر ےس راو یاو روا اید رک اینا ےس ےس رک وہ ےن ںوہ اود ت جیک فات غ لا ہک کا

 اگلا

 ۳ رس آے فرش ےن ا اھت اکا تر ما انا رک لاع تسدرب زہ تین اواو... تر رے کرو و
 غ دن اب یخ ات کا ا ون یشپےس مارکاو مادناوکن ات تاقلعت ینا ےب و ےک لا ےس ءاملع۔ یھتکنھک ال کیا داد کیتی
 ۔اھتاترکا ان رانا یہا ہلا نند با مابا تقوی اےک

 ورم ںی ںوی اعر یک ےن لاشداب اند ہاشداباکن کر باھا یہ ی اٹ ہلا ٣اک اد حب ےک لاتا ےک کا لام <. :لت فیس
 ے٣ کی ے سا تموکح نیک اء اگ ےن رکل ب ریتروا فرط ر کن ا والہ رواایکر اتقا کول بس اتما تاہم ےک ںو انار یک روا +
 وک بام ایکرخ آیہ حور العب هجرت پورن فر تروا کو رکت داخب ف اظ ےک لاا ےس فرار اب کس اراک 24
 ایگ رک تستر ول مک

 یاس ی و یت ایکو فورصم شی ںویشای عد اب ودرہاھیدب ےک ےن ہک ارفرکوکف رشالا نج رگ نی دیلا لالہ... :یراترگیر لوہا
 حرط یس لا لا تنور فک باب سی ھی نان ۔ےگ ےن رک یشزامرکل وحتاس ےک نیلا لالجروا نگ تراز ےس یا

aیر روا درک تط خور اج شابک  

 سو مپ سد ید ار رقما ن ب وارض اپ ےس رود ےک رہی ےس ن دلا لاج رعب ےک یارک کا :تموطور اود



 رار کب یوم ف لے ماشو رع اےے میر رح .. مفتلپ نورلف اترا

 _اھتاکچ وہاب نب دلا لالج گی ای درک یقوک ایم تاس ےک ںوگولدنچ روا یم کت یب یک
 تن ا کپ دانی یارک راپ ود ےک اورا ا وچ ردا یر ساروا ید درک وک اهرم ستار

 سردار رذیکس نکا

 بار هلو بارون این لا اس کف نم تیا روصنم ایچ ےک سا ںونو نا' یاب جان وت اس ےک رومن "نج دنلارپگ

 ےک تا تیکت تع اطا ےل یا م کیو یک کت مت ےھت ےک یک ےس درک اکا ےس تعاطا یک ا ےن یا
 بتا کک تاداسغ تب وفا ییہ یکدیشک انچ ایک ابا باوجروا نقد ن کت داور
 ٥ _ ےگ چ ےک وہ بارق ت الام ےک المرا ےک و

 ناچ وکر ون یوکے رد رکےن اوج ےک رہا 3و ابی ق تس نخ یوم اد ع ےن بیا روصنم باپ ےک ادب مر وا :ل اب باروصتم

 روصن پاپ ٹرقوادبم ےن سرو وب لو تس فر طال یاران بی تفت یی هاب کرک

 داور شن ادا

 ای دانہ نار کوکب لا روصت نواری لار وا ےئوہب حج لش اضجار گوزن فیش ولو لار عب لس روصتم 2 ےس

 خار هر کش ساب ایر ربط یاس یوم ارت بنر کتیا
1 

 ترس ۶ اور رش یم یارب رس یکراداود نی یرالاس پس گیا پا ےن رہا ےک یا. :تسلگ ربا

 رگ روا ناصقن ت سز رب زوکرکشلےس راے جب کت ف ار طود یا اراب نوب شپ نایک دی ما فرط رسد ء ایم آب الی لاد

 ۱ هک سر 7ت2

 لئارواایار ھر اداود نب یلزاد سذ ذاکت سل ےن یار اطا کت رست ورا بج وا ا 27

 اطایخ ار و آراداود نب ںی ےک کی کرانا رکے ن نرم دارو چ نرم ی ورک ماآوخوک از پاک مالا ک

 ہرضاج کیا روا اوہ رو ار نت رج نفی راداود نت کیت ی عيد اپ ےک راداود نب شاخ ےن مایکل ام

 وکں ونار ےک شنوخرواء ان نارصب ےک یا ۔ اھڑب ییہ مس روا ادای رو رس

 ۔ ایر م لکو واک کی ا یکے لوید تو یک

 توا درب ت لول نور 7 کروا ےک اکے وہ تھ دوکل اح ٹروصض لا :در ے فرط یک ں وو دلق نب گن اطلس

 الطال اوا ے سبد یر لاین رک سارا یک ددم یئوکی کس نا ےن لئاق نا نکناھت ںیم ےیق یم نہ دعمدو

 چ یو ات توک یک ا سش کک د
 ےۓاج ٹو وف ایکنایلر کہ صاوم کل ا سیمی حمد وا ایگ لن یشیوکں وع ا ے رہا واایلر کض حق ےنرروصن نب :زباظرپ ںوتکقی نگ بج ہن انچ

 کت سارو 1 یا ےہ ناطے کے رقاد ےہ یا دما رصانلا نوواف نب دم ناططلس نار کم یرصم ےن امر اف 72 ام ہنرارف

 ہل یا و رم سودے سام ےک ندعوج)ےس یہ دحمر اتا ےک کش ادب میل شدا اکا 7 7

 رباط نی کد رک ورش تمباکو اخ ےس روصت مان سر یاب کفن لود نا ایپ 3

 کم لامر ارم کر رار نزای تولو



 ےس ماشورصم ۸ مو صح ....ش ا لچ ....نورلخ نیا رات
 نازی رده مار وای کوک اولب وکی کو ھپ باش ےن ںورادرسب کر )رمز حب ےک یا لاک یون امش

 لینا قوسروا۔ایدرگل تپ سا یہ ےت وہ لٹاو ںیم ےن ےک ساروا۔ اہم اج اپ ےک یارو اوہ اوسدوخ سر حریت ان
 نا تی بم تاپ اید خر وار توسان اساسا ارحب ےک یا اسم لک 5

 ناک ڑی رم یاو رک یدال مح ےہ روا یوم تورا ا ےک و مرا ع اطا ےک

 5 این اوز ین اچ ےک سنا ارپ ات ںیم ۃولوروا یوم ماتی ںودایذب لن اتوکد اج ار وص بان
 مول یک چورو اکے اف 7 -ص -ص- ا کا
 راست جا ند بتا اراک شبا دان ناکام تس فر پا هراو دره کناری

 ایکڑ واو رک لوا ا م ین تلاع کی راق رک آروا۔ایدرکدیق یکم یمان و لاو رکر فرو اط

 زا ےس نارا رمو یر صم کا *ے لاسوو یم ۔ایک پاک یم تصوکح ود یم ےک تان نک اطلس له یار کرج

 رجب یکسری رخ تام لمینت ارگ گرا ےن و انار اک توک رام اهدا یب
 تیرہ و ہا ےک یک ایف کوچ نام ےن رکر افر گیب مت تار جراید اھ ام ےس نادا یری یب یز چ اچ

 یک دے د تزاجا یک نر نم عتناحیاےئ ناطارہ''

 ر اا ےب ]فود کره نا یب ا اوہ روہمش ںیم ےرااپ ےک لاروااھت تل ی یکم سون ی وا

 نااصتتا بک ۷ عوف کر اےس کک اہ اھت ڑی انکا اتما اک سکور بایں یو یکبار ان سرتاسر
 ںاایلرکر رکا ودوک ادب اھت ایگ 00 لا یک و اب روا قو +

 | سی مو اتایگلرکر فر کی کوک ایمدب ےس روی چپ . گا ددوا یر افر گی کدو
 نک ی تا یکن مد نا کن شب ےک سا وکلا ددرمک اھتای گا پیک یکم شا ےک سدا یگ ۳ وارا یم مورو
 ستاد ر بهم سم شر نیو يک اله کراس لیاووکا رتشکاز اے اتہاچ انوہرارف ایک ایکس و سرا ب
 ۔ایگ دا( نی )کل ےک سا رک

 فات O E SS ا ور اهم. .:تموک ی لر روا تافو ربا
7 

 ی اب کن ا دعب ےک تافو یک ا ایکو لاقنااکر دب ےک ےن رکوع ل ساب شم رم دي یر سل

 اوہ لات اں ھے روا تملک اسد راپ ےک یا ایت لا بلاک ا ءان نار کک اک

 لکسوس ی ست ” ےن اء انب داد داہاکن و ا سا نب ابا ادب ےک لاتا ےک یعنی سا. :ن رکھ ےک نھ

 نیمه تا شا نم یک شرا یکے کوشا لوتاروایدرکت ابن بور یا ےک لومالغ ےک سا 1
 یی ہجئواھشد اب دوا ےۓ 1ےن یل کس هاب شکار يا نسل برون ار تار نیم هک ےگ وہ رارف فرط یک ود یٹاپ ےراس دعب
 ۔ایگوہ لاتا یھباک ارج صبر یدک لس ون اپ

 نوری نہاد اعم )لک باروا فیت ان نزار اکانت لک سا فرش یگ اھپ اک دعب ےک تافو یک ا
 بس ی نار لک اکن کیک یم حس ےیڈ 3ر( مرتہ ککے ناہز ےک

 ےک تاور در خرما ےس موق کے نکن ےگ ی ا ا ا :ہاشاب رات ات



 اے۹ مودصح .... مر... لورظم ات
 ےس 7 8 ےس

 روک وراد ےک یکے ایک یکی یں چار ورز کن ا ںیہ ے شالوا یک فاب نیر معوکب س ےک بس کرن یل اطم

 یل نا یق روا ئے کا ےہ ےس زر نا وقت وداع سیتی کرک 9 ںیہ چی یھب

 ۔ ںیہ ےس اجے ایپ ے مات کا یوو روا ے ےہ ںوک یں لاک ں ولا ےس ر ےک رص ےس الع یکم رک ترمب ںیہ ےس شی

 اسد سال سانتافه ی اہ کیک ںی یک کرا ات درو ا ےہایکر اش یم یک اے مت رخ طول کس نا
 مالعا ےن ںولار کک ی راتات بجے ہقالعاکز اء اروام کاپ یک آے ناردار غ نات کت العری کسات اجاھک کپ اٹ ےس داب ےک لع
 ںی اق ی اے یر غ ںوک ول خوار و زا متا ےک نات عقل لا گول ی تنو یا ایک ل وت

 ۔ے یے لورم قرار سرچ بند واکس نا تکی لار کی

 ںیم یو ہا کر اش لی ںوی رات توکل ای طم نیب ےن فل ےک چور بترو یک (٥ئ 65۸۶ )۱)ےنر فن ...:ناپب اک درد

 ناب ۱۳ )تر (۱0) ساط رب ۱۰) کام (۹) راغب( ۸) مت (ع) رزخ(٦) ہن خ(۵)ہیکا سم )ہی رخرخف (۴)رخت(۴) علا ()

 ۔ےاتبر مم سٹو ےتالعےک مدرہلیقرنا رکے ات یب ےن کا ۔رگکا(۴۳)
 بخار لذت ته وقت( متر مرام کت ون قوارب فرط ک ق رش ےس رضا ءادوام لایق کزن ایپ

 ٠ ۔ےریم ےب لئاپ ےک نانی یب ںیہ جر شش نایمردےک

 کا یھب لی دعب ےک سضا۔ھت ام ںاہد روایت ے د الدا یک فاپ یقتاکن شر ھت لاش یم تسوکع یک یف ون ںیم خور ض نکی ...... نی

 سرت فست لورم هتک نم وار اکو لاش ںی ںوقالم تام

 دنا ناب هستش ات یک ویٹ جب ہدالع ےک لاروا مم ورشےک بان ینا مچ کام یل ںیہ شب ہناخ یرام اہک کر

 رکا وج کمو ییا کب نا گپ ےس فسا ملا سرب وا فسا اہ نایمردےک نات روا نج واب آڑ کا یک ورب

 ۔ے ن ارگ ناار وں ذر نا« کار رکج ےس لومار اڑ تشاو

 لوم بس نوار نت ی ںیہ رات اج نب ںیم کن ارا تلہ تاع وف یکن ونالصم بج . :مالسام ر

 ےک ںوقالع ےک نارواایکم عا نب وخ اکن ا کک نج ھتامےک اے وفا تاچ ین ون توب ےن ںوگول نا ن کک ید توکو یکم السا

 لیک ت اعتاد ےس راک ےک ےک ی ناروتسرب ے نیا نگو نام نر ںی رات اتر حب ےک یا ےک لیک فرط ںوراچ
 تر قلعے لا اشواپ ےک ناک کم نا نکن ارش ناز ون که راک

 "٠ ناقاخوکں وہاشداب کرت ہلا سور وجو یم نااکم وس یئ ان ناسارف نیا ےس الدا کب نایلارف ق لتماکں وی راجن ناہمکے ات اج اہک شیپ ۔ےھت

 ۔ےااجاراقپ ےس بق ےک ۔رصقوکواھشواب ےک مورروا یب سکولواشداب ےک نا ات حس یی لب بس اجر پس بل

 هک ایه تفالف_ هک ےجر ںاہورواےہ رو ےت کت مولعرب ںوقالع ہار وتسدب ہار ےھت ےگ وہ نالص ندرمکحک ری ہک ....: نام اون

 سما ست وہ یک ںی یں وماتوا کے ناتا ےک توک ا یی کیو مات تم واک یک وہاشواب ےک ناماسونج سینا رواج رود

 رو ادب تست شیر و یک نیو نون هراز ہک نام اسونیروا وب مولع یں وود ناما روا ںوک ت کی ج یک

 سر متلب لو مکس ناسا

 تگ ساک ریال لو رشوه لوک تسکین مارس قو وی. تقال

 ناهیز راپ اساس رود د الوا یک ن کک یک 0 7-02



 Ae ودر متلب نورظ ات رات

 ايک حورش توک یکن اوہ ےد الوا یکن یک 2 700 27

 تو و

 تم رخو اع ےک یا اش شش تست
 ی ےک نہ اےک تر ہری نک یی کیک روا توک

 1 تے عا ..:اطخروا یراجاج
 اکا واش وا ی رت ےک ناتمکر نت شرور روان ان اتنا مت فرططیتر سود ےک ناس جیک لاس

 اتا وہ ایا وک انج نامل ب نام ن السا

 ےن ناخوش e 4 وک

 ناپ کس لاش جیک وانا ور لاتا یک کارا سر
E Eےک ؛ اطخ رپ ےت الخ ےک ارواب روا یک اخ اک سوک یک ن ادن ات یا دعب ےک ناروا ےب نار مکا  

 ایگ ات

 اک اروا نک ہلا لان ےتس تب اتم ی کل یار لر ر دلا الع الع یان م زرار را. توی رخ

 بتم کا ان “نا ےس ںوکرت ےک اطخروا یگ در و ےنارھک ما ںی مر نار ارواب لو لا- عمر تے مان ےک ہاشم راوخپ اب

 رکا ایدہ اد ۷ رواوهناور ید رم یکن ادوخروا یک وجتتساوخرد ےن یکایک تس اورد یکدم ےس داش م راوخ ےک ںوہ اچن انچ اھت ات
 نا رک ڈ ےن ساادنہا اھت یش ہام تہب سیم تاطاحم ینہ اھت اھڑوب فرصن و اھت اکچ وہ اھڑوا اشد اک اہ نون داد
 رب ونک ارور ق را چس مزراخر ایر ها باس هات تسل 1
 ۔اک ا ایکس تار قم نان پا ےن لان ارود یا اھت ترک قم نار کانپ اکہ ایگ اچ ا 07 ڑواایدرکح ورشان
 مزار یر ںاہد یھب خ فلم یا رض یا یگ تع ونک لاو عرب کس سئاروااھتے ںوہاشداپ ےک ےل امکان قط
 ۔ایگ آں یئاو

 لوک کش قم ںی قرروا نار ککے نقر و ےک ر رق ےک ءاش مزراوشدب ہصرحومچپ ےک ںیئاو هاش مزار... :تااخب رقم 1 ع
 ترو ز ےک راول یر زر ورا کر شرکت ہاشم زراو لس نما و دارااک ےن رک وکی ویی ی ای نکہ داران اور
 نہ والع ےک اء ای دام کت اشنو سان اکے نار ھگ شان ےسر اعا داوا در انان ےس ےس اک دق اح فرصت و ایکس یش
 ےک رر انے مد اردو 0-7, -  جے

 نا ی وشام اک شد اپ ےک نا لاپورواےى داپ آر وتسدپ راج ات م ے لع ایمر د ےک نات روا نک فرط یر مود ےکالخ .. :عناغ شک

 اوہ اک تن وفا وا اطخوکں برات بج ںی کر وہ سین م پل آی کاطخروا ںیم را اتےس و یکے ٹ روتا س حا ۔اھت
 تساضرد تس هاشمزراوخ بل سکہ دم یروف ےن اطخ ءاوہرو قوم فخر گاو کتان شهاب



 نا اک نی دس م اشور ۸۱ مودرصح شا. ...نورظنیا رج

 هاي تامل کا یگانه راس و کج روا یک

 اش زراو اج. یو رکی اورو e هاشزراوتیگ ن نا نی هاش ےک ںیہ ات فرط ی رود نک 8 ایا6 اط

 ی یوم ورش گنج یں وی رات روا خر کلر فر کیا ہاش مزراوخ نان ایک دعو ےس ںولو رک وودروا یک ورک روت لات
 فرطں ووداک اطخ موق ررطلاء ایدر لم رارفا ےک اطخ ےس و ٢ے راپ روا اید تا اک ں وبر اتات یکے داش مرات اچ لو+ تست ادم

 ےک هاش زر اوخ و تب کو« ی لا یم ہعلفر کاج ںی ںوڑاپپ ےک ناتسکرز روج ےہ زت زرارفاد تچ فرصت ایل سينه تم

 مزراوخ ایم کی کا اہک یکی روا یاب کرابصرب یلایماکل یم گنج کہ اشواب ےک ںوی ات ت ےنواش مزراوخر کوم غرداف ےس گنج سا :داپ گراپم

 نوش سس هاشمزراوخ ایم نج اکل وفود یم ےراب ےک ہ بق رب ح قنفم دعب لوفو ی سو. :ںایاماکا یکن ام یا
 ۰ ناز -- لولاپب 4 2 تے رک ناخ یش کوم مولع اب رج ےک

 2 E1 رم وا نو۶ اسروا ناتا

 ٠ رد ےک اپ دوا ناشاق: باس ہہناطرف اش رش ےرھت فاصروا تروصبوخ یئاجنا تقام ےچپا ےن ساری انچ اھت یب سینسار یئوک
 یک درگراپ ربددابتوکں ورشای ےنپارھ دا د جم ں یم ںوربشیےر سودوکں ولاو نجبرےک نارداایدر ردرشاناورکی لا وکں درجے 1 لو

 ساب ےک اش مزراوخ نا یار ات نایت اکانت یں ولف ےن اتم ےک نا ۳ ر ۲ک ن ارب

 ہلا اشنا ےک ںیم رکرکذ ےگ مک تام ےک ہاشم زراوخ۔ اوم ناور فرط کن اخر یگچ ےک کد اپا رد روا یک اےس نان یتچ

 هه سهام روم نهم لاشه کوره ین اتسودنب رک ےس زغوان ایما نادم زم نااسار شی ںوقالع
 یش بس سا کک م یک رش لاتر

 ںی غ نط یا ات ایمن لض مان اکں وہ اشد اب قو حرس کا اواخر وک یخ کا مے تقو سار وااوہ نور فرط یک ا واش زراوخ

 ےک ےس رتا ےک یارو ےل یتا

 ۔ایکاوا ییہ رش کہا مزراوخرواایکف ازت کتاب لات لدار نا یو دم تو ماش

 ےک و

 طب هاشمزراوخ 2 رہخ اک ا یلشک تار تا ےک سا نانی دے رد کود وکل ا دو وف اہک ھپ ارب وک

 لس ترش بان

 نا رک شن 3 الن < گتارخپ رک ےس نام ارغروا اوم تاور فرط یکن امسارخ و اش مزراوخر حیا :تساع فک هاش مزراوخ

 لول یاب امت ناو نااهذصا«هس هام زراو پسر ترک سوکت لول.

 ۔ ںیہ ےک رر لم ت الام ےک ءافاخ یک اغ کیچ یاب ت تاب یک ا ےن ہفیلف سا الماس

 هیچ ساب هس شال یک ايم لیتر باری رها زرتشت حالا م: ےک ےک اک زی

 ےک اطف ےس نہا یں ٹاوا یسروا رے کت یرتام لو لس ناک ےگ یم آر کےن فن اوج ےن ےس تہب دام
 ےس ا اک وک 2 : ۳

 ےک لام

 تماس کس اس هتل ساقه تو

 لود کر روا رج دات یی دوا ںوہدنم شیاوخ اک تا اروا ےہ ایلرک وک

 تا یتا اش مر زاوخ ود کہ کک تل اہی روا کف یر دایز تہب یہ اش مزراوخ مطخ سا ےن ناخ یگ والع ےک لاو تاچ

 ۱ جات یرط

 ترا ناخ نین ےاروا یر زنگراوگان ست ایر طخ کا ےس ا اھ ڑی ایک بج ےن ہاشم رزاق وا :یزراوخروروا هاشم راوخ

 زیرا رز ارور تت اک اب آکے ےہ رطبا روا ا واوکی زرا وخر ور فسروا ے نت رن ےک ناخ یکی روا یکن راہ لتا ےس اا ناک یہ

 لاو اام ںامرد ےن نا رر

۱ 7 ۳ 
 ا ی ےک آتا ےک نام اس تراچتولورت ات فرطل

 لدالوا زیر
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 وتو روا دے تک اور 1 1 5 97

 ار نج توپ ےس فر یکن ا
 2 E ۳۳ سا 7 2 le ۶ ںیم
 ید حئالط اوہ اش سز راس یم ےداب ےک تاودد لام ےک لو رج ات نئا ےئ سا ء اھ

 ل و

 : مزایا نان

 190 لیکر وایو مک اب ضب اش مزراون

 مزراوخ ےن نا ین یہ تل مالطا یک ر یف ےنبا ....: کنی
 وصول اس ی 9 چ ےس اروا یک لوس یک اکل امسود
 07 وب تست نج ۔اوہ ریت ےیکے اتم سس نفرات آن درود

 کب 0-۳ وں وت ,es ر چپ اروا یکم اق ںیہ و روا ایگ ۲یا فرط یکں وج ای ددوامشمزراوخ

 اب دار سرد ايران ارالاپ ےس اب ےس بم ےس اروا

 ایگوہرارفوااکرااب رد ےنواش زر اوخ اہ آے نل ےک ےل ات درابود ناخریگچچ یم سا کت :ماجنااکں ام لاینا

 سو ار وا لو یار یار فروش لانا ںومام ےک واش مزراوخ نارککےک ںاہدرواایلرک وکی اے دوز ےک ارد اپ
 کدو رند

 ناخن کب لط اماےس ناف رب مامان فرا نایک یا یکن رر اراب

VEایدرکواب ودا چول کی کے ڑگرکل وتاسےک سا سیٹ یھت رداد تاس اک ن اخرت ےس ارغب لا کل  
 لر ادم لا کن ا دعب روا یگ ناظم عورتا ےکا راہ نا ےن ناز نیل

 هم درس لگد زار ستاد ےک واکس ناف ناو زر نفی لا :نژپ هلو

 اش زر اونو دام ےک یا ردا ایر ایت ا کوریا ۳ نارداہ الجاد زراوخرم ےن رکی امر فان یک ام ےک ا

 رت ا اہ ےک چیک ید ایا یوو کا کی نی دوام یس یی مزراون ں ود ناود ایک کو رعد اک اتاط ےس ن وتان ئاگر وداد یک
 نت لول هر نورد هو نشر س لو ادرتشر اپرا لا تب هاشم زرند مزراوخ ےن یا ایڈ ےس ام
 بد ترفاح فرطیکے سود کیا

 ےک یا ایکو ہر ارق رکے وود ئاب یئاب یف ا نار مک ناکا راتب تاو راف کک ارواب ناخ رج بج روا :رارفاکهاشمزراوخ
 1 ا کوچ اس اک ا یہود یتاسےک ہاشم زادوخ نفی یک خر و ۓایردروااوہا ٹیک یا مزر ارج چ
 نویس فرط کن اسا گر ویکھ رو ےس م اےک وہا ات یر خمر کش لپ ںویہاس راہ ںی ئل ےک بق ات ےن ناز
 ےن سنا وتر کشف رام یم ایگو+ ناور فر یکن اردنزام ےس لاودعب ںوڈد یبے ون روا آر لایا مزدا احر امار ترک مپ
 رک اتا ےک ی ووم کر اپ یک اروا دن لب 3ام کاپ ےک اتمر طے ہاشم زراو ایپ نامه زراوخ بج اقا بقا

 ےہ

"٤ 



 Ar دره... .le ..نورظن را

 ن تچ ید تاکو ا م زراو ہرابودروا ےن ؟ اپدیت نکا سم ںوئاگ کی ےک
 جلو هه کجا مے رم زج کیا ےک ناتسربط

 گه ۳2
 ےس 2 ۳ ۰ 8 وب رو 1

 اک ےس تاد ایکو لاتا بکس ا ںیم لیس تا ر ایک ہر اچ ناپ داپچچ ںیم سیم یا هاشمزراوخ :تافو ل هاشمزراوخ

 اھتای دانہ وکی رس ںی دلا اطج دہ ۶ یو اتا ےن

 ںی زا ںا کت اب ج اطا گرافیک هاش مزراوخ فرمود... یک ات یکن نادناخ

 و هه بقا مز اوخ ےن شیر ترا« سیل ین

 ایام تم ایک تا یک کتب خور الا

 یر مرد یق یکں یل رات اتدھتاس ےک تاذ تی اہن لوقامن ناک

 اے وس ا خور ۳ر سج یر زا یک :ںایایماکک ات تی خم

 رک نوٹ ر یا یکے راک لار حت اس ےک نا روا یلام تاب یکن ا ےفپ نادعہ لا

 ارفانازےرارج سیل تر زر ور 7

 کرک حماس ےک نا ےن نار ےک ےب 7 مت کن یئاب رذ سرا نیر جت نا... :ی اج یکں ورشیئالسا

 سان ام ذس ناجا السا أ ات لپ ناتجرری بنا کم یاد, هج_ لبا» نقی تاچ

 دایی لمس ها قادر ۔ایکا انب اق اک لا ںی راخاجوایئوہ تسلق

 یر رر دعب ےس ےن ا انصاری ایل کعب غار یم ت0۸ فصیخ انچاوہ فرط یک ارم خر اکر کفار 1ےک ںوپ راج دعب ےک سا

 لس ساید سنا و ید نرگس زمین رکا یراءاوہناور فرط ۰
 یرہکوکن یر ایدانب وکی رکو لار فظن ار کک ل٘را یاد اربر ساکن او کا کروا یگام در یھبےرصانلاغیلخ یہا ع ےک تو لا سن ہلا

 ۔ےہ ر ےترکی رکے ےن آپ هیساقکس یر یی رات ورد ات یس انتم ےک ںی رات

 هنس لو ابا یت کوب ۾ یں وجو کوچ یم نا« ت ےس ںوراجات دعب ےک ا... 2 یکن اج ارز اروا نارم

 7 و را ات ناب ایم اع ی وخ ےس ںیہ را تروا یو بت کر کش ایہ یئوپ کج اچ ایدرکر ےس ےس کلو را ات

 ےک فرط یکن ب یک 0 هر امام بو اکران وا فو تار فر نا بذ

 -لی رک غیر وا کر کب طابا ںورنشاپ ےک لاپدےچنانچاھت کچ وہرارف فرط یک وقن اولھب کب زا نا اراک او

 . سوتی ںی ےس اما ایر اخه که ناقص گی کل و ر ات اتعب ا... لی: کن اقلم

 لر "اسم نان ۳ل ید: رب 2 نادر الا الاڈرگواپ ریوواتوکے ت الع ےس دوا روا اعلابوخ

 ےہ ےک پھ سیل ےل زار چب ادا ےک هد لب تسلگرن اجرا لو فر لابی« ےک لابی

 ےک ےل سیئاورواےک وہ لئادہتردنا یراج ات ئل اھت رازگواوٹورواو دی ہدایز کوچ ےتالع

 یا تسو# سر يه رضا اکی جا ش ےک یارو ۓئ وہ ہناور فرط یک “ناور شی رو رجب کس لا... گور فرط کنان

 ناور ےن ںوہنا انچ ےک دب ت آے بو یک ہر یو ے دوام قدقخ یش[ )دن ردایدرکوات یھیوکل ارواای ٹرک ٹر کر وات اب یھب یش



 نار کب نکو فا ےک م اشو رم

 کلا تا زاب لد حب

 دا ےس ملت شناس وقف ر روا غزال اچھا ے العرا اوہ تاور فرط یک ار ید حا ےک کا اک ہا
 E رک و ی تر سے 9 ورق

 نم را یا سن 1 رم دی اھ جج

 i رد اپ ےرانکے شیو پہ تک یم ےہ یھب ناور ر نات دعب ےک سا جی قام
 جوا یھب ا ںی ںوڑاہپ کیل ناسا ایر کک “کن ام زر یا ےن ںیہ رات ات: اھ کرم یکراھتاڑہ تہب
 _ یم وک کن السا لو نجس

 رر
 ےروا یماگررتب

 ےل مور ےس جار یررش

 عن ر ےک نم لور گالی دو اوہ فرط یک ور ےئوہ ےتوہ ےہ ںوقالعےک یقاچتغ راک ال ل رپ ےک ا لب نور
 ا یکی یتاچھڈ ےن آککں ودحرس ےل ےک ےنر بام کلب ٠ ںیہ یئاسیم هک لاہی ددا تم
 گولے تہب ا قا وخاک نا لو مہ بس ےن ںیہ رات جرج تسکین تسلیت ڈ ڈ ۓ ںویور
 نوع یدر نا سبلان ته دم ےاروا یی گاھب فرط یک وقالع ےک نون لی چی ےس رش ےک لوپ رات ات ور ااا: کر یت

 ۔ایدا تک ۱

eSا  
 ۔ےگ ےن ر ںیہ ودوا ئگ ےک باو

 تقوی اھا ر کاب ےک ےک ۲ےک ںیہ رات تی رخ ےک کر اپ و نوے داش مز راوخ سو کل
 فرد مزا ےئل ںااھھناڑب ے بسر باک فریزر مد یک فرط یک کیاک وا اء اھ اک عورت

 ۔ےت یھبن اخ یئاط ارم نان اچ هک ناخر ںیم رکا ات یھب ناچ ےس بسا 2. ۳

 تر نیہ ر یداج لملس کت ےنیم اب ہرصامِءایلرکء رصام اک مزراوخ ید تیشیپ ےن کشف ا .Ups کاخ
 روا ایل او کرک یا کیا ےن رن رج کلاس ےک ویکی اخر اچ, لود لاک
 مزراوخ لاء ای دوب ساره یک 1 ایارا اراک دار اھت اوہ لاعتتسا یکے ور ےئایددوج ایدرمک ات یھب
 _ ےگ تبلت رنسروا تار

 وکی اپ ےک نوک

 تا نیک ی ید ناما ےس نان ہدوکن ا ےب کولاوج کے اتہکی اسن ع اک ملا لالج باع م ےک ریا نہار الع ر و .۰.: یال و رعو
 یکی اروا ناخ ددر ای آں ییج سی ار نق دل ما ک یورو نا

 الل ناقنلاطوکن اوج ہیلو ۱
 وک لا ا و یے E PH روس
 ےس ے رک ی اازیایت اچ ر نوک تے لا یم اکو ویت یک فرط کزن تے نان زیکچ ےک صال ہیک ج وف 2 وادتاتر رم

 ۔ایدرکوابربدواتے ارم ایک والت یان دلقدوجوم اپ ےک لوہیج ےای درک ب
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 اھت یگ فرط کم زراو خج رک یو والم ےک یا اینک گان رفیق امید کر کن اغرف فر یرود

 ار کروا ید ناموک یا شے روادید لا
 بمان سا نابوروا ایلرک لو نا وار فر نارنجی« زر ره کس لا اب یھی کج ناو

 رقم

 دوج واب ےک ےن ر ی چ محراب ز ترم یارک ےھت یمن وکراہسحنزوااوہ نادر فرط یکن الاطر کشف رھپ... یک کھ

 فر یر هرصا تل گن ایر کس سای[ رب کر او نا چو نر تروس واک ایم کب ج

 ےک سیب یک با ہکای گم آن یک فل ار کوس د ںایئادراکیبہ نیم ان ہلش کی دنلبدای یکے شیک رک, ع رواں ای کک اید موا

 سام نام وو ےھت راوسرپ ںوڑوھک ولوج ے جمع وف یک کف یم کج لا« درک ورش کرج روا یو لوھکہ زاورد حلق ںیہناچنانچ

 مان فر عل ےن لول را اےک وہ گالہ روا ےک نود ایپ گو رکےت اہ سیم لدڑاپپ روا ںوربشےرضودروا نگ وہ باماک م

 ۔ایدرگایافعاکں ول

 ین لرم ر ص ایک ب سے رکا اھت فرط کب س لش یارب رس یکن ون قید شر کیا ار نیو لمس سا

 بودن اموال سد را ایم ال پت لاک قاطی 4 لوی رات ا بج ںیہ رحب ئ انچ اگر اب نرود تصوف

 ایک یکی ورا رفاہدایز ےس رار تس لکت ےس الع یارک ےس اتاچاھک یک

 ھو کا ےس تبب وہ چی ےس ںوگنج فلتخ ای کادر فروم گناهی راس لا 7 :یاتیکدرص

 ایم اکی وک وکول نا ےہ جو یکدادت ینا نس وہرایت یکے ن وا نم وہ تر اپ ےس روش یاس وک لود ذی کں اہی جوف یکن اخ یگ بجے ر

 ايام لب و اکن ا ےن ول رات انہ ےت وہ ےڑٹھکک اھب بسےک بس. تسلیم ناف نیراتتبج نیا مت نقی لب

 لیپ یکل وم بسم ےن نیی رات ات: یکب لط نما ےن ناریککےک راک ابر یراچ تب اپ ہرصاحی ءایلر کور صاحم اکر ش ےن ںی رام ام ںیم دو

 - کس لو تام له ابی ابدی ارگایکت ال اعم ےراسدوخ نانی درس رعب ناک یو نایات

 رواایک ےن قذربز ےن ںوہناوکر ول اشیفء ایگ ہ فر کر اش خر اکر کاک ںیہ رات تحب ےک سا 8 ۹ تارب روا لب ارب روک ام

 ںوہما اہ ےھڑپ لاک فرط کتار رھ ویکھ تاہم ےک کبار ط ے ںوہنا لاح یک حب ےک ساب ایدرکداب رب ودابتوکے العروب ایک ماع ی وخ

 ناساف ایز یگجے نام ناقناطسباوسا ےک ناخ زیکر ھا ےک یا یاب کوچ اردک ترا کد ناکام لا

 - بد« لول لای اول وات ایر خار ایی راک اقبال ط ین وام فلا

 ےپاوج ایک اورر کشا یم بق اھت ےک اش مزراوخ بدلا و الج ےب ےک ہامش مزراوخ ےن ناخز یگ دعب ےک سا... :ہاش مزراوخ نب ۳7

 کال ےس ہم یک ںیم رکے یا یھت اکہ نار ا اک ا درک روا اھت ینا ںاہو رعب ےک ےک ےس م زراو نانا ناک روا توم کپ إب

 ۔ۓوہ لئاشآ

 اھ ےک نب ملا لالج اھت ات اہک جد ایج ون راد رےہ ب ےک نوتا ناک 7ش ںام یکس ا اوہ مولعسوکن یر لالالج ںونذ ینا واش ول

 روپ امن ےس ںاہو نی ہلا لال انچ بے چ چا کر لا ل الج کلب بار. فتا اجماھب اکن اوج ء ےھت ےئگوہ یئاع ےک :اش رب

 اجاق لایک اک اے وم ےس کا اب ےس لاو اعجب اوور ےک ساروا واش قو تایچپ کک زراوخرکشپ راج ات بج را اج

 ۔ ویٹ وک شرواءایگالچ یلزغایدزخ سرچ ڈ نیدلا لالجر لب ادرک انصاکین ارداایلڑکیوکن ا ےوہ ےترکہرصاعم کرا ےن ںی رات نم

 اھتایلر کر یر شا ےئوہ ےتاھٹاددن افزا ان رو نت اف وب ایل نج



 نارو ندارم فل ےک م اشور ۸۲

 برام لک کس ںوقالع فلت ےک ناہارق سر ددز م ج ےگ کی جج ادرسروا نار سفا ود شاپ کس لا لای: 7
 ےنگوکں ہہ راج میم سنن ےھت ےئوہ لاش کل گچ کراھذق فالف ےک ورا وب آلت نوت
 ۱ عیب لاپ سنا رکاب ورد گو

 یکن اخ یکذنےھٹیٹ ےپا ئل ےن هل نیا لجن رج لک 2 ناز
 لار وخ تک کن ات زن بج ین انچ اھت داد ل یول ناخ لیک ی یر تکرار فرمت ےن نب دلا
 را ترا لو تسکین زین دلیپ ئل ےک ےب اقم ےس نیب دل لالوجرگےن وفکر تیپ اونا

 کن قوم قش پدری اکی ورادرس ےک نا ں وڈ نل ایگ آف رط یک حدلنس ۓای رد نیب دلا لال ےس لا a :رارف فرط ل دنس
 نم نموا ور یا نی دلا لالجر وا اھت اک وہ گلا ےس نی ملا لا پدری تم لس ام کارا اار اڑ م تمت لب لم

 اردو ںیم چبر کا کت اکو ورواء یئوہ تسکشوکن اخزیگچچراکرٹ یر کرا گج کنون اوم رو لرد ناو فور
 ۰ ۔یآ یش سی اش قادر ءایگالچ فر یکدم ےک رک اپ وک

 واش نرو هی انس سان اچ ید مت شرط( ید نہ ا) تو یل اذسهاشمزراخ : 14 تل
 ےس سا ےن ارکان ےک لار سرکه مزار بم قادر لا ایف نار نا ایام
 ںاہج تي نام کو اش نو کب جج ءاھتایگوہہناور فرط کن اتسربطورزج ماش مرا ی۷ کچ ےس ںوی راج تدعب ےک اء یکت اقالع
 یب فرط ی ن اجت رز آو روا یت ایمر ےک یار طاتب کہ اس را لات ایف نام کک اھت نار متتت نی ہلا املا
 درسا لب تناقض پس وا ناھا ےس داش نارد کب اقای

 ایان وکی ارطاقب نا لا اکن ادب ےن کا باا رگ کن اتسزوخروا ناردنزامء یقارح نی دلا ٹایفیکب ج :تاعاف ۳7 دلا تاغ
 نج ےن اش مزراوخ پاک نیلا ای کر مکا “ےن ناولہب نیب کب ناسا نیم نیاز اس نا تا کس اه
 ےس وہ یاش تاک یا یکی بس ہدایت ایکڑ ی لوقالع ےک ںوگوا نج
 یت یاری پ ںوقالع بس ےک نامسارقروا ناورینن اج ت ءاسنےےن نان اما نارمکک بخ انارایدحب ےک کن سا ....:یکرفآار فا یلوردنا
 ید تستر ارد يک تپل وب رات ترواایکراب ےن نون ای رد شو اب ےن لا چغنانچ ءاھت تاک ادلب نور
 لار ود ناجی ےک نب دلا ایف عوف وہ کر اہ یک یک ایک ا یک جھک ناچ ےب رواایکب ق اھت کل ا کت نادر یش واایکبق ات
 اھت ن ار مکی اکن ایہ ذ آر وا ناول وقالع ےک فری فر واےرم

 را جفرط کا کے ت ندوداھتاوہ ات اشداب قد ربز کوک وکی گروا ییا یم ںوپو رگ رپ داش مزار لا
 تفرع م ترشکو ت ر لا تای فرط کر سود قت فورصم ندای رش
 نام کروا تار سوال کن ملا تای حب مارا ایگ آباد ےس نامون نیر دلا ل الج یال - ...یباو گ ین دلا لالج
 ےن رکی رات کے س کلیپ فبلغ مچ انچا رفيف نک ےاجایل لم یلض یھ م ناک لا سکا اک لاطمیپ ےس قلف یک ارحب ےک کاایک ب

 چ یک یت رکو آہ راودکو خاک آ ہو ےن ںوکول چپ ےب چیر ب نامے ھت ےچ رکو اج راحت رسد. :یاج یکن ایما. ےک ہو 9
 شام اش مزراوخ ےب درکو ات بن اش اقروا ملعولس ھتاسحتاس یاد یا اھت ی درک او ش اک جیش راہ ود کشکاکں یہ را ت ےن ناخ
 ںدذعر یکن اچئاپرذ رکن اس کب قا ان اروااب ورکو اج یھشکن ادہ ےن ںوی ا ات ناچ انچ ۔اھتاوہارٹھکک اھپ یا ےس نره یک

 کا لو



 نارو ںی اا فک ماشو رم A4 مدر. .e ...نورلغن يايرا

 ںیہ ران تے نواب نکا نا ادراک قاعت یھاکن ا ےن ںویراج ات ایک اھچ زیر تصحوچپ کت لو+ یاب ید تل

 ےک عوف کونی والم ےک نا اید شاپ سلوک ره اپ رو ايدر لس کس فور ایر یتا

 2 به لوس لاو روت او ابا ورم کس لول

 نوین ںیہ کہ کمر ہہ کا یج لر رک روی نا ذهن ملا لب ںیم ا :ی اما کلا لال

 ے وکو نافسهداچ بیک قپ قارچ کای رد ےس فرط یی کک م تیا ےس ںولر اتکا مولتو دلا ل الم

 -ایگوہ فرطکیا رکےن خوف ا نیب دلا تایمخ یئاھب اک لا ل الج تقود یا اوہ لب اتم ے ںیہ را تر ن ایف ااو تاور

 نیم راج اتایکب قاھت ےن نیب دلا لالج+ ۓ وہ ےڑڑٹکک او وردا وہ تکو ےک ںیہ رانا رپ نی... :تس ںول رات

 ہلقرادروز ےن نیلا لال ےل ےک ےن ڈو صاھہ درک کج ےڑب کا ےک رکشے ک رد لورم لاو يا نوک

 ںی چ کت نام اپ رذ روا نام کہ ںیہ افر کام کت لگی نج کن وات تیوب تار نرو ایک ور صاحم کوی راجا ایک

 ورا ای تلکس اکو مت یاد سنا ب ج ںی یاو ےک ق تاک ں یاران ات

 رکےن کشا نب دلا لالج یخ انچ ایران افص کا مولعم ےس ایپ ناف صادعب نوری آبج ندا لالج

 یاب وء اگل ےہ ر ںیم روا ایگ آن این اب ذ دوم تک تفت اسارت کرد ید تست جو اول

 گل م ت الام ےک ےس اہ ز ےک اش مزراوخ ر دلا ل الج تس الام مات

 بیگ اپ ےک مذراوخ چ اچایک اہ آی اوا ں وربشوجوم ںاہووقایکعں ور شانہ رر ءادوام ےن ںی رات ات بج.....:ی او اک ۳7 دلا لالچ

 آی اوت نلاتسودنہ نیب دلا لالج یک ےھت نایک وہ راتخد وخدوجواپ ےک سا نیب ام مٹا اک ا( ہکایوگم) وج ایکواب شیب یاد

 نی انار و سیم ناوقااع ےک ناروا نائب رذ نام کل راف ارت دل الج سول ناءایکراہ ا اکت حناطا ےک ساوراہود ےن لوہا

 ۰ ےن رکامب قم ےس نج دلا لالج نوکیا یکن ویرات تیر 1۵ر سیم ےل یارخان ۔ںیہ ر یتوہ سینے ںیہ راجات ںی نامسارشووجواب ےک سا

 ' رب گل ےس مہ کامن یکن اہفصا

 ےس مامش ےن یداعلا فرشا نار جے ک ںاہو ےل ےک کچ ےس لال اھٹایلرک وا اروا ام الف ےن نب دلا لالہ چپ ...: یک الخ

 اھتای نب ناصتوکت قاط رس یکن یدلا لالج ےس گنج سا یگوہ کب لاو رای نیر لاء الع نار ککے ںوقالع یورروا

 اقوام ماکت سو یے یو ماد روایات سارا

 لم نا ےن نیلا لالج کیک اھت ن  تخ اکی ی دلا لالج یھب لا طراوت تم تر یر... :ل ام یں ویلی اا

 ےس نر دلا ء الع ےئل ےک شم مات کت اپ یا از ) انت یک رقم یک نا تر دا ی یا برف لب ےتالع ےک نا ےک کک

 وکیل ودر لذا سلوک آر نی لا لک گچ ےس ںویمہ روا ںویماشہ کی دئرالط اوکں ول تاج

 تے ینلاددنا زم روا ناسا قر وا ای آن اوس ےس زیر تٰ دی غلط اچ یے ےک نادا ہلا لال بج ء ۓوہرو ادع ن ہلال الج یر اتات سی

 ایدرک اتم سا ےن ںی راتات تالا یک تلخ یو فور صیاد ورش ےس م اظ اےک ںوج ولی واریا

 بج ناک ایک الچ فرط یک ایہ دذ آے س ںاہورھیروا یار ےس ایرو ےس ار ےک ناروا اھ رکا اب ناج نج لا لالچ ایل و لوا ں ومت ےک اروا

 : 5 یون حک 1ننروا اب یا کلا کرامت ا

 ےک سارا اھت درک وی ڈرو ےک کت وادب نوبت معما ےک گیج یک بج وک ر تکا... :تواغب یک: قا

 و و 0 0 7 اوج ںیی رات انی بتی شش ہقالعانپا ےن ںوہنووالع



IAA 

 لوں وار مک سویا دان لرک داود ساک گپ ب ۳

 یادت نارگ ی لعپ طا
 سام ی یاد ا حا وک ؟ے ںوہنا نیم ریا دب ےس تمولکیکرھم ےن فرشار کوہ ام ےس ںاہیا رانا! ے ود نی

N Eیی یھب "فرین اپ رز روا ےیطلعب ترب ترق ے الع ی ور رانا ےک یا والم ےک لا  
 یا روا ۓوہ نا ہی نار کتے داس ےس تاب اے تاقاحت ناتسود ےس ےرسود کیا ےک فرشاروادابقیکن ارم ا نا» کے لی 1

 ےن سارہ گوہ نانی رپ نیب دللا لالجرکن کی ےایکہل مت یا ےن و رات اہک ت0 یکرسود
 لودر روت کی رک یئاو ےن نام تروا کبک اس ا تا ےک ویا اپ ےک ےس کم تایی غیا
 دور اکے اج ل رچپاو ناہفصضاوکن ی دلا لاج ےن مر اوخ لئاریخانچ ںیہ ےگ ےل ییا ےس لورم ا یک قلع ےک
 ارد اگ اج یکبار یکے ںوتاچھتدعب ےک ترک مر الی اٴ یو وروشم اکے رک تپ

 کور وور طی ا کتو ایکو واک دم کا ی خفن ارت مدد لا س7
 ۔اھت 2 ںوماقرک

 تی ندارد شیمی لاو تل تاچ : ی ین لا لا
 رد نیت قلاب کنان ملا لا کد ے وہ تال گپ ںوہکچ فول ور اتےن ںوہناروا ےہ ہرطفوکپ آے تس الامم
 رنج ورا ایک

 توب ناف رتروا کب اےک سا نال ےہ ایلرکور صا اکے ےک کارا ای اید رات کتا ےن ںویرات ات ںی ھ۵ لاوش( ا۵ مانچ
 ب ایل الچ فرط یا نب ملا لالج ےل ےک ےن ےس ںونش تقو سا 7اب ایگ ود ےس ےس ےک ساوکن روا یس ےھت رب ںی رات اتےک کی ادراک
 0 ۳ ور ںیہ رات ات یی د۳۹ نمي نادری اچ ناهغصاناخ تروا ب ١اک اگ

 نار کل ولاو ےن رمکداسف فرو نوش طب قبر مک بمان بدلا لال کں یہ کچ ھم کاج ی ین لا
 ترک آں یم ںی ےک نشرافایم دلا لالچ انچ اب دوروم اک ےن 7ں یئادوک اس لا توا رذل؛ یھت شیر ام ٹول ےن ںوہ ناروا ات
 ۔ایدرکل وي نیر لار ورک نوکیا نور اتھراایگاچ اب بر وتو ا نا ترور اگل

 ششم ںی رایت یر ام ٹواروا ںویتیکڈ دارفا ےک ںاہجاھڑچاج ہپ دارکالا لبض ئل ےک ےناجب نا پا نیما لا... ا دلا لال
 روان ابری دین سرد 7 ناما زا اک نیب دلا نارا سنوات فوم
 و لر شر رکے ںیاورک رکی وک یم یکدوج "مری یکی اب کے شت ی رب عسل لا قوم بام
 اش تنور لا سارق او لس اوج قنات کلا پاس سوز ماش
 درگ رب وداتوکں قلع ناروا ی اچ سکر ایدروا نر نور آیات بک لس نیل لا یا ان یو 13
 ادب دات یکتا رواہ کر ہر اھ ند اپ یل دیش ادا

 نس لار کماکان ابد نز ای رافایم ےن ںورنناودالےک سا

 ترور رک اس لاو رپ لی یاد /یاروا اوم ہقالع یک ٹاپ ےک سا
 شا نوت یا ناتوان مو تست یرارکشلوا کیا اکں ہنر اج تے ناچئاپ رذ آف رط یک سود

 ایا نٹ ےہ

 ء



 نار مند نیا فاش ماشورم ۸۹ مرض. e .. ۔نورظن بار اج

OEE TLیت یم وقالت لا بج نیک لکو مروان 17۳7  

 ےس رک نارو روتسرب ےک العر روا ءایگ یاو رر کد یا ام ےک لورا و

 ںواخغم ناخ یگ ںیہ با ی باش ان ا تم اک وم اں رنات یج نار

 رم لاک ا لاحر ےہ یلاج اک او ٦ ی ایمرد یکمازرواداص ےل ےک زاو آی کء از ںیم سات اتر یت واٹ یت مروا وہ ےس بک

 قو ش نابینایان اذک لا ذس را ار سر ات

 تااوت نرش بات ا ےن تالش نب نی ملا باش بس اب گو مرحب < نو ہر ایک ب شر لس اک ن اذری :ہمان پس
 ےس ےن اوج ےک یوط نی ملا يا ایکس اف ںیہ لا یک الع مابا ےک ( تم مولع ل ۱

 ۔ ںی -7

 2 ۱ موان اات بک رودرا روتا اھ ییا ت ےس ہد ےک ناروا ںی ن وتاخد دش یواش ییا یوو کسات امہ ایک یوم

 راہی ور لارو )ر ویال 1 خون 0 ص2 نشو و یر یت

 پ آب تم ںوہنادیپ ےب نکے رم ےس لک ا ین )دہن اک تاب اک مرہ ےب نام ںیہ ے رن انچ یئوہ لٹاوردناےریم

 اے ںی و اج وج ھتاسےر یم

 کیا ےک س: یوم تیا یب ٥ی اب یکدم حر ا ہا نی نشے ھذا یدین

 ےھت ےتالبکی ھب نون یب ےس ہو یلاوہ ایپ ناز ےس لیکس جےس سخن و یب وع کے ردا

 ۔اھتاتاجاک انج کرد گان ازکم کے و یجب روا درلو وپ ایم

 نک یکم ر ایکو اش مو لس یاس کنان یر هاش زر نی دلا لان نئی لاس

 وول ےس کم کا یت تس ےندہز ےنارپ ۱ںیہ ںیم وہ یک چک کلم اذ ےک بت زهره یکی اک کں اہی ےہ لٹیرکد عد تب تموکع یک

 ےک ناف ی نہ یخ ج اتوم ن ارمنی یا اکیس سرہ ےہ ربارب ہ ےک نص اف ےک یی آتی صدا سا

 -ے اتم: ہرا ناک( ہامشدا ام

 امن رازاق اکر طو اشو دابا تب بس اکن یج نیب ےنام ےک شا هرجا نوکیا

 لیت رہا ناھا سرو اھت ےس لات لو کو آب نانی اھت ترک ر ٹی ش یم ان جاطغوط سیم جنس کی یل ےس لوگر بے ۓاتس

 اھ شین ا نوگزاذ تک اد اکا یم مے الو مچ اتوبار وا فیش را اتکا رنگ لک رج اس

 ناف لرد 0007 لوم یکن ایکن ےن لاء اھت نام ید مان اکس مج اھت یو اشد دوا کیا ںاہوہکے اتری رم یان

 نیت نا سامان بچگی دا آپ تعاطا یک نانی چوک ام یادوی کل نام
 ی نار کاو یاب ےک رک یا ییا ےس قاحتا شود ین ١رب رترکت صور وتسدب نام یگنروا یوم تسلقوکن اخرط مم ےب اتے ناری

 - بو ےک راپ کا یجب راھ مکے واش مرارا اشوک ایکو ایگ ایمر اب ناجی را هرم

 8 ا کے اھککے ےس اء اطع ن لا5 الع ی بات کیه سا ان نما با... نی کد لا5الع

 ےن ناخ کر زا ٹو ہے نا ری تاقاط اک ا بج: ےترادافو تبب ےک سا اعددوا موتی کں اھ اشزاپ یخ ا ناخ کب زکات ےڑب

 0 درک روش کت رو ںایخچ یکن اخر یگچ ےن بامر یک اشواب ےس ہاشواب ےب یکتا ےل رپ تان یک رق ےس

 ای فراتتس لو فود! ناف کی زارترم کان اچ فر وا جو بس مد کر نگر فلک ار نا

 ے کناف فا یوم تر

 ناتوان



 نار ںی اےک ماشورصم 10 مور... ولج نودا
 ا ا سس

 ہوز فوت ے ےل ت ےک نااخ کی ز اروااوہ نا رپ تہب ناخن اکا ا عا ا یر

REےس دب ےک سا: ایل و نام سون امارات فی ے روزی قوم تان که  
 ےک ںولغمر جے تج ل او ےک رکشے اے مرد ما کلن ےس نا رے ےنرکت رے ےرسود کا ہدعاق اپ ود

 هوس ناف لاک اب تیر رس لا ےس ہجو یکس سن ےن وہا زگت مح اطا ےک سا یھچ تار تم روا" تاروا سارا
 رنک اے تلکس نسب رد ےک ناخن کی دے درک کک تں ابی اھت ایکو 2 ےہ
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 منا کی زاروا رقابت ی لادحب کس لا... ٤۲ن اغزی
 رسا ا تگ کر ناخزیگچچ بق انپادواءایلرگکض قرب تسموکیکں ویب داتا

 ما و آمار ی سا کلم تر رگ ا
 وف لایک سنا بانک کای مکس نوا کس لا ےس ےک کز گن وفات دعا اعروا

 کوس ورکر وادار چاداپ آے ناخ زیچ بانک ہے دیک اب ےک ںوراد ۰

 ری ہرا راج :عئ تک

 را 1
 ل یجب وس اء نان یقدد (ا)۔یہ روش دایز جر اچ نیتی ید الا کانی اطهار لا دا :والوا

 ۰ . نان لوطاب لو (۳)- ےھت نکا اکو ا ناخ ار ۳(۱) تک کارکنان لاقچ(۲)

 ےب ےک ںولفم باب اک سا بیج ھت“ ی یو ماناکں ام یکن ا ھت یئاھب ےگ یئادکوادوا یئاتقچچ* تور ن نین لمم ےس ل نا
 )رغ( )-چ رطیارز وراپ نا ےس افسر اھت لیٹ ںورادرس

 مس ےن اوہ ےک یئد جلا نادم نیم دیار ۃنر عا نہ میسر ناسا نان لباس
 “ےہ نان یو یم لصا یت رواہ یئاتخچ یئادک کے ایک

 قران لین انچ ےت تر ون پا ےتاطم فا ناز نو ماتم لول. :تسامقت
 2 یب ےس اتاجاہکی چت ات شد ےس ال ہقالع کتاب ےلس

 واکس تاب یک 1: یو سی مول( مے 7ر روک ورمخ نادم الع یت 300 ی7 کک ات ج

 3 یک

 نیا یئاھب ےک سارہ اھت ای ہد و( یو )لوتج عدالت ادارات قوا حج ےرست ز
 اکو لو درس کا نما یا نرم کتک

 لوریفورغش رو ناتکرت نو اپ سعد نایمر کتیا آف رابرت نایب ےک ےنوہ مم تمولح .. :تموگراد
 شے تاد یک اھت را نایمردےک ںوتسوکی تل تب ایگالچ فرط

 روا( )دو ادب ) کب ۴ )اوخ ان (۱) یھت انب اچ ےک سا قباطم ےک میچ با ھت یکم سی ی یرنز کنان جد... ول

 سس هدایت لری ورا زراعت



 نارو ناس الفا ماش ورصم Ql 2 ودرج. .e ..ناورلق کب اجرا

 ۔ےہایکر کشاک کرب( ) واوظ ان (۱) ینشیزد فرص ےن نیب دلا سٹی. لوط

 نک یا ءھام ںی پی آے غ ے وم ےک نج ےس نی دلا لالہ ء یئوہ یم یھ یگدنز یکپ اب یھب اف یکی وا لوت

 کیپ( ۳ )روا یب زا( ۳ خوک( )ت ےس

 تم روا قتل شر باک ار 0 ا شا لرب دلا باہ. :نا ار

 کلی ا: موتی کر نا اروام وکی اتقا یئادکوا رو ون اسارت ایگالچ موافق نوا

 یکں وار کس ںاہو روا یک اپ ںیم ےس راب ےک تموکح یک ارمروا یر نا تس ولت جٹ ےک نا یتود سیم ےس سا ےن ساازنپاب

 رز تساوفس لو انچ اھت اچ ہا کی راترک نا اراک سا یہ لپ وکن او انءایجبر کا نا ارش سکے نرکلوص سین یگ

 ۔ایدرکل وک ما ےن یادو ااب درگے اوج ےک وطن

 اوون ےن ااھردعب ےک سار انچ ءایکرم یے لزنم ید نکاوہہناوررکر کال شی ںویو اہک و ووت ال ریپ ورو ج

 ء یگ یھب کا الا اں یارب ی

 12 یھی

 ناک چ انچ لس رغم سکس نی لر مارک ی فوق کر با سارا... کره
 یھب متی او رک کت کب اکر را تعم یزلفو ں را فر ےس ن دلا ںی یکدم توقف ایکو السب ھت

 کا تانے اروااگوہ ورشاناجان 16ل ورفسوا لورتا ۱

 ے تیک نان گچ ی بهشون نانو باقي کت لیپ ےس ےن نام اک سا اروا یئاتچ کچ .....:تموکعی کر وکنصم

 ید اسفو ہت ےک ںویبیا سار مفو کیا ےس لپ اج روا نیوز اپ ےک سال ور یا دن اراک ےت الع او الدا یکی اچ تپ پا قباطم

 هوم ارگ ی ںوقالع ےک ہضیلخر ایک ل یب ارے ےک اچ او کوکالہ ےن سا علیک رک ق فا اک نام رکےن تا ۱

 جج یت پان واشداپ وولنمےن یل ایگوہ ضاران ےس وا یھب هاو مولا بج رعد گزار کی ع یا

 ادر ےس ےک دن لیوال ےن وظن چنانچہ ےک وہ مئاقہت قلت اتو ےس نیک کر

 اب ی ما وفا نان قلب ذوب داور رکو رک ج چپ کتو اے راغے وان اپ وب. اشک لول ما

 2 نداد ناءاسھکا ام انب نارھکح کر روا اب لاک بسا لمس ساب هنزولت لک چ روا ایک زاب ےس یت پٹ

 اید ال اے کک ارج ےس یا بات قوس ول اب یارو کرب اج کاک روا ایگماع لب ون بجدداایلرک

 یوم تست زر 2 1 لو کج یم لوہا آےن رکشے ہکرب ےس فرط کرسدداڑب فرط یک نقش. :یئاشوگی کوکالاپ

 (۰ 2 1 ےئالع ےنپا نیٹ رکے ئایردوکال چ سایپا یار

 سگ ی قارچ 1میرا یج در دوا ما خراکارقب ذوب رعب کلا

 لب اب اھتر مد وخو لہ کے اکے ےن اوت ےک یلابفصا نب دللا ر باک ی اے الش نیم نی دلا باب. :تیاور یک ی ابمغصام

 ےک یا جاتا متهم سوراخ اقا 7 کم ان ےک ابا یب ےک اروا ےک یا اھت اکو یاب

 _ یت اولھ

 سیر قوس ی هاب نان رعد ارفب تقوا هر 7غز قماک شاپ فل کے اکی نم



 ارگ می ام و مودرصح لب نورظ

 ےڑب نا ےن گچ ے رکا یکی ئا پوک داوا یک ادواوکالب ےناورھکروا سم کت لوقب ےک سا ہنی اھت اھکر یقاب مان انبا فزسص یب
 ییا عج کاج اھت بان هاش ایوان ےک اھت کان: نا ما یه رمی پات سن رار کاک چ یکی رک( ل وطاب )لوا( ےس ےس ادا
 ۔ںیہ ےگ 7

 اف مات هتک تسنیم سیامک اهدا لا. بل انک
 کوہ ںی موحش اساس اکو ےس جو کا چ و ےک ےک ےس داور

 انب اک اریانا اب ناخن لیپ ےس بسا کے اترکن ایج ےس ےناوتےکرادر میت ڑب کیا ئامفصا نی دلا سج :بین > رت یکں ولفم
 روپ ےک یا ۱۷( لات )4ب اند اشداب یک یت یھب اکا ھوا ناک ائ اکا وا 0 وفا ایبک ار یارکوا
 تر لپ نیلا باش )ات ہاشداب فن لب رب نج ناقرمدنس رخ روانی اشداپ نافذ ید ےک ساروا یز وت
 ۳ ےک مرگ یاں ی ور یو ادرس لک “یا دعب ےک دن هاشواپ فس ناف وکتور کیا ی

Eیکں ولفم ےت العرب جہ رر ت الام ےک ےن اک اکا اب ایر رپ مورروا ید ےد تسلنشوو الوا یکن السر  
 اہ ر ت ےک ناک ومقام

 افراد را ی یار کا اب نانو بت لای پاسور :تافو یوم

 رج ھار راک ےس الع ی اروا یم ےتار سوق اپ نمي بت انرکک یل یئاھب ساب یارانه
 تایر« لاک

 لام ےرراسروا اب داگوہبوکس ادواای درک تب سا ےن کیک اذا آس ارے اط ناخ ا ًزاق بج نان امشاپ اب کی زار سوک کی الق
 یو مک تمولحیکس ا جی امٹر روا ایک رکو اروا وہ یا ےک لایق کوا بس یف اناب دید رکی والرک قد وف تی

 ارنرکاوہ مول کس ار برقح ںیہ ےک آکر کتک یان ےل طے کاش نار
 ۱ _ایگالچ فرین وآله ال ارور ساواک وب بار واچ یوم عاق تموت یک ابق شیب

 نرو × شق ند دیت ناک ا یاد رگ دافب ےن ےب یکے یئادکو سی حد لے نشر ود ییرخ ؟ےک تمولحی کی ئاق .. بیت

 قامت ها ی وند کس رک آش ےس واک ےک ناروا اید تاس اکا یھب ن راوی سبقت یار
 طو اروا ایکو شارات ےس یا اات یک یک اپ ےک لات باب ےنپاروااھبرکاچب نا یتا یئو+ تسلی شر گر
 ۔ایکوہ لاقتااکس ا ںاہہاید فر

 ےک تیعد یکے نا کے یئانقچ یفشمں وار کک ضا ءادوام ںونو یھٹا کد ےد تسکوودیق ےن یئالیقدحب ےک لا. :ےومیکی ئالرق
 ۔یتیل کما تصویا ںادوراپ ود ےک کا اروا لام

 روہاشد اپ نج ے لی الوا یکن اج یکن انہ اشد اب نوت کس ا دعب ےک ساروا ایہ لاقتااکن ان یک ال سش مب
 ۲ ںیم یٹکت الیصتتی یب( مجرم ؟وکن ورمخ نہاد الع یم )عرب نا ان

 ےۓ وہ نال مک ےک ںاہو بج: ےھت لئاش ںیم تمولعیکں وک لیکی ےس مالا ١ ءاروام روا شش اکنن اتتکرت :تسوک لر ءارواب
 ےک ےن رک واں والم نا۔ ےک یک واشرب یر قوس لی نت: نا ار دو ےک رایخ در سن اسنے ےر یی 7ق
 ےل ار لر ناو گجت یر تیس کر زیب نکی یت یا قچ تک قت اظ ےک تصویر یھ رحب

 اک قر تن



 نارمو نی فک م اش ورم 1۳۲ مود. ںی نورلفنا تام
 u ا -۔شہ۔ہےشجمہ سس ےس سس ت آہ تے ےب ات

 -اھاچ × لاقتاکیئاتتچ یہےلپ

 دانب نار اکر نار اروام وک الوا یک ی کا یکے رکا وک یصو یکزیگچ هاش نانو هر

 7 بک ہو دیق نی انب نار وو اش کرام ےب ےک سا ےن ناول ب

 تا مر

 وا ینا ہوا انب نر اھت تے

 رت

 لقب لا واتم

 نرم غی م ر؛ نج رو یس سان اکس “ہے یم یی لی هد نت اتم گڑھ ون

 ار تر وکتور اچ کک ہاشراپ ےک فخ باور وصتبریب کس رشت

 ی کس نا نری گی ار وت اھت حرکت دابع یک رور وایت کرک انا را ی کلاچ
 و الم ا اک ھے۲ یک هاش خر سینا هی کس اس یی اھ

 دار
 پے ےس توک 1 ۱9۵ چپ ما 2 تاک ال اب ےس رم ةا پاک

 ا ےن رک ھب یب ھتیکن یش روگ ےناج ےن 1گو دوام الطا یکت زا ماع ںی بج نل نت

 +4 9098098 ران لقر س ےن ملت تم کنان ی سن ما ناب :ہاشاب ایٹ

 اےک یا واتر تر اس بشه ساکت لی قوت تم ناهار سا ماتم پکا

 ای ی یار یر ین ارگ سه رک اچ روت نامے تے تیوری یک راجو اروا

 وہ شب تم سولر اچ ها - توم کپ اب افق شش اب دوم نکس

 و یک کاہے 22

 ْیئوکناایاھتدرفاکےن ار ھگیئانخچ یو( روھ “نشو ای کاهش ےک یک

 ےس زرا کا ن دلا ناپ رب ہقفلرادرسروا ملا اب تب کا مناخ: ور کر و

 کد ای سیم ۸ نور توریسم مزار اھ ےک سارا کیا تان ںی

 ھت اس ےم لفوت نت یت: نت اوہ رو ادق مزراوت کروا ایکو لش اترا ر اق رکے د تسون کوایک ارا هی ےس بس ےناوت

 اتا یک یو ہرصام اک راوخ ےن ارت کشک عل اپ راترکک + یی و

 اف یا ےن اوم ان داشداب فٹسیب یئاھچ اک لا ہیک اء ایگوب لاتا وص نتن اردد ےک گج یاسر

 ا لا حر یاد رکر یھ وراپوووک ا ںی دعب نانلایلرکو اہ رب داترداایلرک  هرصا

 نگو ارگ سد تستی ا رک و ا ا اہ روا

 اھت ےس ےنارھگی روف تہ اشداپ ےک



 مخلب ..نورلغن ارا

 تا سےک یکس ےن نار ےک ںاپ د روا ایکل مپ نادتزاب ےہ :نر یر رولروا نارنزاب
 7 اید 77  ص, 0-۶ روم لزوم ایگ جرار فرط کے روو دروان تس ۳ 5 ۳

 ناو. نر گناه

 3 ا اس مے
 ۷ کیا اک ام دن نکا درک ابنا کت اطا ےس نامغا ل ار لک ءاوہرو آر
 نم درگ روت ےن یارو یک ا یز وکس ا ےن

 یگ یم نارمک تم بںوقالع ےک سنا ی درک

 زرعب ےک نانوالب جانت د خش ب سوا نس ر: را ہاشواہاک اپ ل ی او 2 گور

 نر یا اچ کج

 ری . تری
 چ یان اباق نامر د کس باد لر وا نا رز روا يک چ تاور ف رک وان یورروا و لودر هوا کب یش

 یگںوی ےس مر لیپ ہلسدص یم کتب اروااتای مر کف رپ ںوقالعم سم رخ آےک لاس یا اد رب شوق سا یک شم نی ۳۳
 rs یے قس بع طفل ی رکے باص ےک ادعا ل سن جی ارس روت اس تا

 زی :نلارلک کس ےس ارے ناخ قق
 ر« نار 7 یر جام شا و ات ےس ےس اگر صور ات درجے مزراوخوج ادم اچ لت لود و

 اراشروایداپ لابی ےس دوم یی ئی0 ںی بو ےس رو ےس ےک

 اھ لک فیس دور
 ے رای ےک تارق ےس ا رو روا یک کر ایت یے اتم ےہ اغراب رتو 27 ورم ۶ ےک < هک نیا

 رک کت ایٹ ت شو روا مزراوخوکن اخ نور هد ان

 0 تو

 نا ماصوکس ان: ہاھشداب عا نقاب ےک تافو یک ا ان: نل ات ورم ڈراپ کر ات تب ےس بس لاھ :بیتز ی لو
 ناب کس ارعب ت سا اه:لاقتا کس الت نک یک اروا یک ت موکت در ےک یادش لاو ےن کلم چ ب لطم اکے چ ی
 ۱ رای اکس ار چن ۔اوہ کلاله روا یکے سوکت اسود س یاہو اشا ور

 بسا را ا ےن ہا ہویا نارات ےک امج زکات ساک منا سما نکن ملا با. :ترموا کک
 تیمور نقد فتا رب( )روا نان (۱) نخ ورا زیب کس شا اقا نو کور
 ی و ہاشداپ اکا تی ال اپ ےک الہ لام یکن امت 3ا ےن وکالہ تقو سٹٹءای دانہ ہاشداپ وک کرب
 اپر نار مکا ےت الع سا ی تک رو ایگ 01 رپ نی

 میترا لام ےک دوا لفٹ نیب دلا باش واے کف رض یکن نانو: تسنیم بیس ما دال تر اور سر ت سا وداملخ ےک سا
 ےب ات اب اکی ددطساوالب وک ا ےن

 دلا سم عی 22022 درب کای عمود اس یا۰: :مالسااک کرم
 قم اساس ممد تو ی ےہ اداس زا ا بج نوبت انچ هه ابر لار لا اونا

 ورم ای ا پچ رس سکے لم ےس ےن رک ر 3

 اند

 ۳ کم ےس ےس رس ابدال ےس طب

 7 ام ارج ےس کد اھت تسال مالم ا ٹپس اط ف ۃ:.-پب-ب-:-:-90: ٣۳
 اب تاقا ر تے ءابقفرواو اھعروا ے اوم ے ررپروا رب یم ات اھت اس ھحتاس ےک یاروایکی یاس چ انچ



 19۵ مودرصم تل ....ننورظت

 ماگ زا ول _ماارگاوماعنایأروا

 نتایج اود اراک تصور سرکه کے او مت حس تیاور شا لر دعلاوبا :لرفکتالور

 اس اجاره ر تفرط ی سارواو دعا لباقوج یں ین ر چ وکی کن والغم ر ریو ےب ءاھتاوب ناملس ںیم تسورور کوش یاب ےن

 ۱ -بح یا عباد یر فرص

 دود ےنپا ےن کرب دعب ےک سا گے اتع 2 5 کد

 ے ( 24 AL ENA LAN نالت )ن قوش < شرب یا نر کؤاہچ فرطیک ے الع یر خوک ی ایہ نا ںیم ترک

ا ھر اک تک نیک ایگ ۲کی اوو و روا یو تساوی ایہ ےک شٹ گنج سا: یکو کن
 ایک ےک تس دص یاهو کات

 9( ا اروااھ ایل نی قلع یئانیشاق ا ےس یکلیق ےن کر ہنی ر یتوہہ یگ نایسرو ےک اقا کر سرو مک شناس

 ےب ایکو لال نزاس اصول کس لاک اج ہقالعوج یگیوالع ےک اخه سو ات اسید اراک ارم ےس

 : دا ناک کات انو ئاھب ےپا کیک دوا داد رکل وافر سےن ساےغانچ ےس اتا انی درج وک اداخ یک ایک مولع یھب

 اد دل یس ےس ابا ےس ےک یال یک ی اروا کرب بی رق کدی ۲ے ای رول ال د اجاق کد مو. :تسلقیکا اتیا

 ۱ میخ ووت ےک روا اعف ن ناق نہ اتت ےک کرب انچ کک ج ےک یکے

م یر نایک سا ےک کرب شیئاوووردا یوم تسکقوکی انہ اوہ یب اتم لم ویو رمگں و 2 یگ
 هر

 ےس ںیرظی لنا ددروا ایک شاران ہو ے اترو ات منب ماتم کیش 1 2

 ۱ ۱ رب لات

 ی تستی لک سا نر لاو نا نگر از یر. تور ۳

 ایگ آں اد س لاو اهر اه کی رادار کی رابرت ع اطا ےک ہاشداپ نک ایل حس اے رب رکشپاشراپ ےک ہعیطعل وو

 ےرایتروا نیا مردار ہرے ےل yt یک ماش ید کا نبا ےن یاں ےل رگ :تسلتیلوار 7

 ناطاس ےک مم کب ۔ ایک لب تم اک ی نا ےک ةا ما فرص ب اید رک تار لایق ول نبرد کس لا ارشاد

 ترم “کپ ےس ہرا خلا ےگ ومر رے تب راک یا فک شر اک رکے قشر یک رووروصم

 : ۔ایگالچ سیٹ اورکنشاییرات اج

 لاس اپ ےن یاد انی اشد اب اکے ارعا انب اک ا عب 2 ےگ رم یا لوفدوب نبوت نت :نارت

 ر لم تک یک ں وی ورورد اشو وھچ رمو وایکو م نشوای ری ناک کت سوک
: 

 8 ره شام اشر نبات چاک اج یک ارحب ےک ے ڑوھچبت مول نا :تسوی نیت

 بو هلو لاو هاب ست کرلارک راس ز کیا ں را« کب لطددم یھب خطا ےن سا

 تب اک ا لم ےس اید ےس دو یک ولور ایلن ایکڑ م ں وقلم ےک نای ددا نامو کرا ےن ںوی رات اٹ کوچ انا لاو یکن اےس ہجو

 تمدن اهر - کدو سپس ال کی اوہ نان

ارضا یخ ول فرط کود. .:لاجا حس میشغون
 انچ وج د نارق یک وک ےس جیک ج تایل چ ییا ےس ےس 

 ساز ام ما پاپ ےک سو ات یورک کوک یو یک یکم ےن سا لوک ہن شین ساب دلق یے ود دام اراک سا ساب



 ی بس72
 رجب یب تار یم مان اکرادرس یتا وااو ال راک مے را کت یباکش ےس ہیشخول ےن ا بج ۔ یگ یر رک سول ںیہ

 کس درک لک رک اتا وی ےن ید ات تردید شیک اب دیک

 )۲ وو ون ا ےل مکس ار رس

 دم سلم صوت
 ساک کور صا انب داقروا ے آل پے ںوچچروم یاس ےک ہیشخون کجا

 وکی ارحب ےک لے انب دلت .ےریکیکی لال
 یم انچ اھتاانب ےب وما لے سا ےن ںوہنج یت ایگ ہک
 یو چن ایمرد ےک سودا نا را اگ نک نپل ان ترا

 هک هاچ لا ےک شف گرام لار :تساگیاعفط

 قاتچر کک رن شوک یاش یکی یھ ۱ےن ہشیخوت ونھتاس ےک
 گر مرکب وڈ شاید اپ ےس تہب ےک سا 7اے کوا د

 نور ارات نا

 تا یهو چو ی ۶ 2 ا

 اا ےک موخر نون کس ساایکہن بق ات اککل ا شیو ..... 5: اکے اول
 7 ناکام یاس لب هاو
 ایل وا یوں وایی دک رے کپل E رمد ےک ےک لکی م فک

 نارق عال

 سا 0 یک یک ےن وہ تار نم یف یف

 لو وج ےک یتا یت ےتوہرامدوخ نا

FEے چے یا شرم  

 ےک کون سب قا ےک لوبتقاس سا شین الت روش ور ... گروپ
 ری بمون ها ترم مکس ی ارقا ےس اردا ےک
 ابو ار رعب ےک ہدقاو لا نشا ےھت جار قی ئاھپ اک اروا سض رتن جب یت ایا ےس سی ںودارش

 سد وف وا ےک آں اد و کلپ ےس سی نازل ایک ب قادت ےس ج ےب ےک

 اہدد شی ل8۹ روا کن ش عوف ےن یف لری نچ اے ےن راھب تب شی

 ٍ : [0017 :نارلکے د حب کس شف
 رشک ؟یگں دوا یکاج لرعط بانک ا ۓئ ےک ماک سا ینانچ ب ےہ وصنم اے ن کس و ا ےن ںوبناروا ےگ وہ شاران ےس سکا نار
 1 فی یخ انچ قاب رواج نیس ےک زالروا شورو بج اوہ ترک مکاک ومن ا ےگ وہ رات کیح نیب زاط
 دیت سلم ں یہا ےکر رکا یون روا ات ےس اوا

 تسکشوکء اکا نہی دب یکل وفود نا ےن یکاظتط ںوو یش ا .... :یراقرگیء اج

 طض رم سا سنتی تفنگ اھت یھبی ٹوتھ: کیلاکل ا ںاہ اپ درک تشوکی ےن سی علت
 کا دا 9 جت

 2 ص
 یم ہہ وج

 4 يارو« ایداورک نے

۵ 

3 4S 5 اب 3 f hn Oa 3 کت ۳ ۷۹ 



 نرو نتنالس فک  ماشورصم ۹ مود... خر... لورظ نر

 د ا ۳3 4 ںی ےل ی ا ور منم لر .ارص یاب اوست 1ےن سات انچ ےک ھج ےس یھٹوبضم تول

 دات اراک لک اعداد باب لا س

 بسر یا اپ ےک اب ا رص یئاھپ ےک یئافتط روا ای آم ماعرظنتموراپود ۓا ارعا اکہ یطوں ولد یپا ....: :یئاکان یک وافب

 کارا اولا ےک یاتعفتاب لو ساب ی سم ںی آبج ۔اگل ےب لپ ےک یاری روا کد ےد اما لس لا

 یادی شاپ کس یاب تسارصیتاچ ۔ تار سبک ًااظعطروا ابا زب اک لا بج ےس رود ہور ۔ایلر کرامت رپ ت٥افب

 ردا پا ےن یلاطط ا اج شعب ےک او اعوان وکی وند ا ےن ا انی یک نوک سرچ پت

 ےس یک العاک ئاعپ ارد ایداورگل یو انبار

 و
 کی زا ں

 ۔-ایدےدوردا 70

 روا یل کب لا نام اےس ہاشداب یکے زاددرود سان می ای کدو خ ون ب کنار قت ےن یارب ےک ا :تانویی ٰاظعط

 اب لات یکی نحو ے٣ رھی روا یوم لاتا اکر واہ ب ل گار وا ککا زباب ےک ل اتعط +9 روا اھت اہ ر ہر اپ ےک کا

 ںام یک اک بز اے ےک اھ رغط اب کس سا ذرت ےک یارب ےک تافو یکی اظ... :ترموکعی کی ئاپلر فط نیم کیزا

 تقلا کس ا 1ےن رادرم کیا ےک سا یئاو یر آیند یدک کمال اردا دانہ داشواپ ےس ےس روش ےک نواف نولانوت

 ۔ایداورک لسا ےن ساواک

 ۔اھاچھک فو کیا اپ ےک صاننلاطلس اشد یکرھم ےل ےک تا هپ س تافو پا فلاح. :تاقلعلے ہاشدابیررعم

 اک قو ےناو ےن ےن سا؛ اھت اک نج ہاشداپ کی زا وی آں چئاو دو یم بج 2 ت کی لاظعط یک پت ی و او دنا نک

 ےہ ےک داش یکی کیک ندا چت ناطق رصد را عن ےک یا ےک ر لاو تا. اتتا
 2 اٹ کذب اب اف لار آروا یئوہ روش ونک ناطلس قرص سن ارے انچ 7-0

 -ےاکچ اج اھل یم تالا ےکر صان ناطلس ایج ایدرگے صا: ن اطا

 دگر نم ساره نت رک ہلا کور لر ۱

 ناق ج والم ےک یا ےس راد ےس وید ےک تصوکت زیر ةتروادخار مٹ ےک ناخ یف ید فط نا بسپار

 یوم داور یھب ج ویکں وقالع لاش نادھتاس ےک خوف روا اھتاید رکی اضا یھ م نوو یت چیک ے رکج ےس الع ییا حاردادادخبوکناخوکداب ےن

 ۔اھتاوہ ےن آے فرط یکی ورود راک و و نرو ی

 یکسان ناخ راک اک یتا را ام کسر وا شنی اف ےس کر ہہ دعب ےک توض یکوکد لپ... میت کسر اکرار هم

 اونم رت راں ودور ےک ید ےد تزاحا ےن ول نئاضباءیگام تاج

o/s n. 3 200روا زا بکس تل ا جے یوکے وکی رق رداد ےب ےک نان دن 1  

 داپ یو یکاپت روا ںی وم تاور سنن وف ںیم عا یکے ےل رپ نااقومادتبا گکچ سارق قوم ج نارد ےک رسولا اطلس

 رک باور

 تاچ مکی ک ناری ید فرمت ی تیکت کان لاب وج یک ناک تسوباناطاس نر لا یو

 اے ا بک ںوکن اسارقرواایک رپ یا ےن کز ایان یتیدنپ لک توک یم زراف کت خس نب اب 2 وب < اقچ سا

 ےڑب ےک ناسارخ ےن لو یو٢ تاک ےک اھت ناب وج ےب اتم اھت ایک وس ےک ارد تر وف یم یار یر تت ا



 ناتو نشت فلت م اش ورع 19۸ مودرصح 2 نورلظےعاچرات

 زیر تیا 1ےن ناب وج رحب نک

 کیت انب یم انہ وک وکی ےک رک ر طرب وک مان ےنپا ےن کی زا لٹ ح رسل ایگ جل اتنا ال وو »حومه یا یت ر
7 

 تام ا رے بق ےک یاو 00 یک ید ےگ

 یز لاققت اکر یعسوزا ناطلس یم ھم ازل ہکک کں اہیی ید کوہ نایمرد کس دعوا ناطاسروا کی زا :تافو یکدیحس وا نئاطلس
 _اوہ لاتا لام یا سس

 ہی کب ا 2

 ب لاردا ا نی وارد

 کب ییدوکک یب ور اس لا ۔ ایک ل اتار وم راپ م یے ار روا یکم ناور فرط کن اش

 ےک سا 1 لطا تو راه کب یلاج بج ںیم تار وہ ےتاج فر یکن اظشزوخ تمولق یک یب ور
 رکی ا کم ا تک ا یو
 دعب لاس نت رس نکیماھتہاشداب راتدوتیہ ید اباد س نام

 یک کر 3 یر سے :یرت یک وہ اشد اب کر اتات
 یاب ی اردا دات توک یاں ولو نا کنارم 2 گوی رام خب رک

 رو E طی یا ےس ل ی اد ا نارا 20 وار ےس راک اکی فر فا

 ۔اھت یجب یھب ل رو کاخ فان هاش ات
2 

 ۱ تم" ا :تمولع یک امام

 7 ارگ کدام اپ سمت سوی ارواا
 چی

 ٦ دوھگ یا یھ 'ے راد کا اھت دن کرو

 ۔ایوہ لاقنااکس ا یک

 جم زر

 ٹک ڈا ییا ت لیٹ اوا یک اقلا کب ناروا

 فریق او ارواب تم

 تب یار ا + اد ار وا یھت اوہ ایان

 ها

 رح یب

 ۔اگل نر یہ ںاہیب ششم ۔اھت یاس رب سا

 روایت الا ےن سش یھ نار نان را ی نوش دان ںیم ںونر کچل س ۓار چن اکے ار
 _ایگنباشداب راتدوخ اک اہ ہدواای گال مرق اما لک رب

 ۰ ر ا

 کن اخر ترش سب وہ اےس و ےک یہود یک شی م یک ی تست

 ورا رو مال ایک لو تحسین هو رم یا ايد رک س یار کر اورم کی یس ا ےس یر کب

 وو یک ںاپو صرک چی: یت ارم ٣ ے ارم ےل 7ان نان کیا ن !نارود ےک تیفدرصم یل زا کس رش یبا :تافو یکن اخ کیا

 ان هاش وای نا یراق بالا یک ی اروا ایک و لات کشور نم ادارات



 فن رخ نیا راج

 ےارص ےن ناخ اےس ںوقاع یئڑابپ ےک مزراوخ ںولو ینا :رارفاکن ا یک 20

 اےس لاپ و ناخ یراق ایج نک ہاشداپ

 لب یتیم تسکین لا بل

 رک کا ےس ار تموت یاو موا
 روا یک باقم ےک ناخ شرا وت ینہ 3 الع یڑ ایپ

 1۹۹ موورصح

  EYا مر کل 2
 ےم مزراوخرمےب رکشہ بجا رذہل۔ ایک اور رش مت س ےک سا ےن رویت انچ

 ۔ایگالچ ناپ ےک رو 7ں یئاوو و روا کوہ تسلی پ

 خط
 تاک شی رکےن رکنا رش دت ےک فو یکن اخ پام. ایام اک رر

 ۱ 3 ۳ ی یے ی اپ

 یک ا دعب ےس رجم پارک کلپ م رے سر
 ۔یئگوہ ئاتمولیک ےب ےک کی ہر ب لولم ےک ساب

- 

 ا ا ے٣ ءاھت آپ ماعرفنم ںیم تمولع یکے ارم اچ روت کں ا ےک کے رت چپ کاری: لم اکر وج

 720 تسلق ےن روھیتوکس اء اھت اشداہ کیا اکے نار ھگی رو اپ« ارم ےس لاہور ات اینک نام ااو رک

 ر یک 7 زارت ےک تموت نیاز راپا و دعا ےک گچ فقه ور دال یی نا او المپ

 ارگ زندان تو

 روال وی طا سفارت ناف. یکم ناپنصا ےس وم ےک رواں وک لذت روتر یکن انسا

 ےس ںاہوو شش ءار رر ناپ تے ےس ارپ ےس کا س اک رک ےگ تاو 80: پ77

 ۱ اقا آں یم تموکع یا ںہپاو سش یے وم ناور ےس لاپ وے رومن ا ج

 رہااراھب رپ تب ءلارا و ناس ت نی لار زور ےس ادھر ت وت موق ی رویت ےس شب لیدر

 یل طا کاو 1 تا نادر ن نان یدک و واف ےک الن یا ےک یا ارل یک ا ی یا ال ی

 ا ر وسخ تسمم لت یرقان ااو

 کیک شم رویت ب ےک ی ۰
 اے

 ٠ ا انچ ت NTS ا ن هرگز بز استاک نگار اکس لا روت اوناور ےل

 تل 2 رک اتے ومت یو eT کلم ے یا ےک و

 2 هوم لو کد سوا ےن وج

 اچ امت ر ا 0 _ایلرکور صاحم اک اروااوہر و دم لن. لب اک طااب نالغا

 ۳ ارگ ومر ےس سار اکر اک ےن وج ںی وے ےک کم رے ںاہد روال نکے ناخ اوا ےسارک ےک یا اڑی انآ باووکل ش

 ایگ دے کرا

 ےس ساب ی رک نخ رو 6 یدارفپ

 لی ئاتتموک کرو نا ات فر اا ئان ا



 اا فا ےک م اشورعم ۳۰ مدرج متشتلج ۰... نورلخ

 افت هاش یاد اود نار مک کود .ید تسون ار کے لابد یح ے پروا ایک
 1 a دار فرمود الاڈ از تس افکک س تارف سی دلار شا» رک عر وف تا ُ

 ہینیمر ارب روادارکالا نومترودت ےس ںاہورچئانچ -ا رود عر ملت کل ا نیل ایلرک ئی ایکن و یک ا

 ذذ یی ڑوھت وج وم لاہور وا ایک تے درخشان ارس هکر ادر کر بان اطلس
 DA او ےتالع ےپا ےس جا یکے نوہہ (ورش ںایدرسدو جت پ جیا یر ںایرب ہاکی اړم دوا اچ اپر ذآ

 روی اوہ مولتی سی ےک اچ مر شش رد اوہ وم کے داب ےک شو ار یک
 4 ۔ےایرک قامت یاب اے تس

 ںی ایج ے تالعام اوا ی بوج رپ ۔اھق یاش لٹ تموت کد الدا یک نا ان یوو یک نرو ا نایاب ناس رو ایگزخ
 01,0 تم لوا کاش زراو لبه ےلیپ ےس یو رات ںیہ یی 20 1

 ی RE مس تھ س٤ 3 رس
 ےن یب بور

 کان نفس سس ا تقو ےک تافو یک ی. نایب
 هر ا تب ا نکیل یکددم یھب یاد ورق کجا یھب تا ےک کش دلها لا لود ۳ مے لا اپ

 ایگ نار مکا ےت الع مامق جت شرف نیرو اولا کیک ال رم یوم

 نل ادعس ره مت نک ی

 ]باکس ار کس سا اھت پات وکم خار قت موکحلرادانیا ےن ناخن ہکں یہ ےہ والا یک ناتو
 قارچ کوہ ےس اش یٹد نب ناخو گام اپ روش باکس نا دعب ےک یا راد

 ey زی لواخ روغ

 و اردا ایکو رصاک تور زاکں وحلق ےک ںویلیع ٢ے یا ںاہ و ایکو م تاور قا۶س اقلام لب وم ..:نانوکلپ



  ناردکو نرمال فلت ماشورصم Fel د... لب .كورلغ نباتا
 تر مہمہوھ سسھیتمھجھھکاس تجسس سس
 نه حس کس فجر شن نا کر اشک ار یم لاش قو عروسک کا لو یار

 ر راس و تو E تاچ مت یک ا اکہ وچو مے ہو ےک م کل در تخ دار گل پورن لو ی 0

 د۔ںیہ ےچ رکی مپ که و

 کن راپ علت یان تتار با ای لپ برف کویر بدل رک امکت سس لابی :یگادر فر یکت وما

 ارم ۱ سال اک ی نیزه فیت دارخبوگل ان اروو یا« 2 ی اسالایو

 ات یورو اکرم یوم فر طک ! نکا طخ سالم طلاق ی کتب ایلنا گرد تک کس رک

 نا هم فال نامش ار تم یی ںی ار کاور کلک ےک شاروا at !نیا یکن... جی یگ وارغب

 فخروا بو بنات یک نا انبار ج درک ع خررکےت ںوہنادپلہ ےھت ےترکت یا یکن اراداود اک اروا ریاض باع مے ےک

 - ی لاو ا وفا امت ےک ات ذرت دادقبوکں ویران ت مری ایمانی لص ان رک لیا تسود ےنپا

 ےس مدرک نکی یب 20

 پرانا ال یم عورت ےن سا, نا "تن اکر ات ےک مدا ےس کا ےک و ےس اہ ءاوہ نادر دادفب رکےن رکشان اوکرلپ حر طا ادل
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 ہد ےن لوٹ اتر نان. ید تسکرکشپےک سرو ای کب اقم اک ا ےنراواود کی ات ایپ دادفب رکےن رکشاناوکلپ بج. ہل دارخب

 ساب کاج د ےک ا د تنو ےک تار نرود یاس اج راد ال رجال« تسلط رپ کا ا درک رک

 لاو کیک و یو اض ںی ریما ڈاک عی وفروا ئوم ییراوشو ےت وہ ےتوہ لٹشاددادقب ںپاووکر کشی بالسا ےس عو یکسر گڑ فال

 ۔ئگ ےل رکرافرکن ارضارگدروایگوہ بل اج

 تام مز ي ہفیظروا پا ےن یتا اندو یا اہ دیک اچ رها رش ءایلر کہ صاحم اکر ن ںیہ ر ات اتعب ےک یسا....: لن فبلغ

 مج ےن اس وکںوگواز زن نچ ےک د چاچ س ورک اوما یا ےب ےک رات یکی اوا کا ای لایخاکس ا توک کب لط ن اا اس

 ای د ےس د مک اع لار روا ایک درک 1 لس ریزگردها کاتر ورا ناپ عرب شم راز 4

 ۔ ںیہ اب ےب اصور ےسا ےک او ئاچ ےن و اروا ےک ےک ڈا کر تو“ لا شدادخیہکےہاج ا اہک

 لجد ۓایردوکب سنا سی روج وہ ایت لو بلک سود عروس ملی السا ام ا. ی ات سرت زی

 لس اید کی نج

 لیمو اس هتک یر باقر نا لپ یر

 نہا فس کد لہ دو الع ےک یا ایکن دن کت اپ یا ےن نیکارا ےک سس 1نا اچ ان لوک ورک ات ےک ارغب واہ لک ار

 تے ناوجےک روا یک ب اض اکو دین یرق کد هرخ فکس نی ایک لاحم م ےس ہہ ےک ترازو

 ۔ایداورک یک a انا ےن کد لب دعب صر کونی ر یب ء ات بجرقودای ےس وکراب تدسفیک یھت( نیاوج

 تا ولی کل اکا لواعلا نب ٠ک ز ات نت ہت تنو شا ابو ںیم فر یکن شر افایم ےنوکدلپ سی ایپ ادعب ےک وارغب ۳ : ات یتیم

 تر شل ات روا هک < سهره رانی باخبر یراج درصاحح کت لام یا رکو ر صا رشت نوبت اب, یک

 -اید/گایافص یگ 6 نوک اہدروا ےک اچردتا ار کل وک



 نو ا ری ۰
 سن دللاردب بج رم تو یاس سا لاس و ۳

 ےن وینا تاب یر 7 ا سلا یوم واع یکم یری ات یک یاب ںی و
 و ستار ےک لوج وف یکوکدل ہو ہالع ےک کا ۔ام ےس کھ لہ شش ناج یفابر

iitہر رقت یک واول لاد ےب ےک الع کک لس ی یب لان  
 ںاھت اص بقنلاکں ان: نل یوم ایم سا نی دلا نکا اک ا کتری نب دلاددب شش راه ناتایت 2

 زلم نما ذ سکس ٠نا ای الص نیا

 رش فرار یک سای سلب دوم بس نی نبا ار کے اما

۳ 

 وری تن لا الص کات نک ماظن گن ات لا ی جج نیما
 رار وع کوچ کیک کت رذعم یک اپ کا تارو ایر جک ذی دات پاس سا یب ی
 شیوا کی اس عن رباعم فلات ررذمروا ته کبک و هشرض اهدا اعدام
 یی کک ار ۓ ای دد بیر اے دحر و اش ت رمو ای کس ہا ےئل یا کسر کن قلم یک 7 مریلا
 یک رکاب روکا و لب اچ اي امان مرا ںاہ و ۔ایلرک کو بلا ےک ہکراپ تارف ےئایدد ےن ناله لار
 ۱ اور لاپ تولت ییا یاب روا
 ع0 شی ست ایر ۶ بردار رضا کارو رو آدم بلعوگر لپ دحب ےک سا... ر یب لع
 ناطلس سین: ےل رپقو یو رگنذوا رش کیم باک دکر قلعے ہیر تعامج یک کں وک ےک بولا خاص ناطسوک لا دکل ش
 تمر یک اروا راي کس اوج ات اشک او ما کیک و يا نا ید درک وک بس نل ےن اچ ان اھ اعر دیتے را
 اداب نار کے الم ک ماشرو ایام ھا ےک ناوکرادر یا اذن یاد اگل ےن رک

 اسب فرا عام رار لک کن رای ی ںی رع کوچ مصاب اطا ںاوہرو آل تر شی وکدلپ دعب ےک ےک سا. ر
 سلوک نک ےس اتا ےک کاروال اکہ ب توات یک زرو ہا ےن ود لب

 لبر انچ یاب کرشن ارد ےک ناھ ایکو آران ےس رق ن الماس ےک رصف یلخ یکایک ھوا
 وک ی یر صر صان ایک روغ لم ےس داب ےک ےس اٹ ای ےس ڈو فاش م اشرد اا ی آ رک ےس کو نتا
 .یدپرس لا رک نیر ارم یارو یک و
 یادت عطار ابا تس نااطاس یر تیتر ےنپا اپ ےک ناطلس یوم ساقه بس لا : تلہ یکں وجوف کرا ات
 نیک اوہ رو آق ماش شین وبا داورکل وکں در یف فرصت ےن ناطلس انچ یونس یر تیپ تین ےس ںیہن ےک

 روا ت ایوب لآ یک نہیں کج ی اا رام اک تست سورہ وک ویرات ات یش + یو تا نکس مر
 ۔ایگا گردنه کوہ زلےس فرط یک وبا کج یا یم ن رگ یا

 ےب اتم ے ںویر اتات یکے ناو دیس نا رک بلع وز نامه فرش ری لا دسر .ںیگج قع



 کی موده. ملھ . نورلظنیراج
 سس سس
 e pis نامید بل ےن ویرات ےک چن ایان نار اکب اجرا کر راه ری ںوہ اروا ےس وہ رب تس دیدم ت سوار بلع تردد تست الت آران ےک

TSتن  

 مرکب فست ےس راپ ےک اولا یر پر صان ےن سا قتاوہ ملیر مم ےراپ ےک ت سکیں ویر اج تم ش ز بجا ارس ۱

 -ںیہ رکا تالا ےک توکی رع کا اج ایراد رکے ازدا

 3007 در مک ذيل یانگ مش اضکب نارود کیم ںی وم 1۵و .... :یگدور یب او ید لپ

 اھم نب ما نام رکے د تس کوہ زا یاب ےس اوج اھ کک وایان اتے یا لپو نیک تاکہ نادر شاد یا کہ یش انچ یی خا

 ا دار کن وم ماشوارلب ے ویکی ز اب دلج یارخان ۔ یک فک

 ایچ ناد نکس اداتتا پںم ےس ےس یا اک ہت مشن اخوکولپ بج. :تسوگ وادلب

 :ےتسوکنلراداکس اء اھت ناسارخ کیا )تل نا ا تی نسب

 ںوربم شے ڑب ےک اروا ناھا تمارا اک اات ار +)ہدایک نٹ ےن کب وج ککارسود۔ےھت ےس ںیم ںورشیےڑب ےک سانس

 اک او برعق ار ع (۳ )های ےن لب وج کار سینا ےھت لئاش ےتالع ییا اروا نال: ناتسر جز ناس رو زمشب ناشاق: مت نیوز ںیم

 نا ناتمام ا اناج گا7 (۳) کل وچ ترس اوره راوی رج, ترار خب تمواکاراو

 ست لو شعب کس سوری زاوجارو تشکر دکل انا زوخ(۵ )بلک لاو دلم لات شب سا تقوا

 تک لک لپ رم ارت لگد ارام نیت نر قم تصور ا اھت اف (۷) کئانھچب ۔ےت ےس

 ۷ ںوربش ےڑب ےک ےک سورج قوت تموگاراو کا ا مور (ے) ہوایگ 2۳ ے رگرلپ وج کاب ناناسن ےھت ےس سیٹ لوهش

 ۔ے ےالعرداہیکا ا

 روزا: ذو رت: تارہ لوطروا افترا

 کارم تہ اوو ےن ران ناطاس انچ ET ا

 ےل تالا ےک کاک نالا اس مک کا یل چیک تا ےک یوا دون اص روال رک 7-220 من ابن

 ۱ ل ےک رک

 ےک ناروا تی اهر لپ نا لیتو بج قی ک دادی رواایک اپ تارفے ای رد یپےسیج ےن جن وفا. لن اک ولول نب 7

 لی وطےےک تاسف ارگ هر کلم لو ات اپ وا اب اب کی اردو اس جد تسنیم

 رم ون اح اصردا ےن وہ لاو شیر بشےرو زار اوز واایلرکک لمس نوع سرما

 پاوا ےس کب لک ج رل اف نوری ا نل اھت کر ڈ ےہروکرلپ رح ہ ان ناطلس ییرھم کس لر. ا گر ربا لپ

 چے راج متا ےک وادلب ےس اروا ےک اق ت اقاعت ھا ےک داانا ہد اف ےس کا ےک ہین اطلس نور ااطا کنم

 ۔ئاپ ر ید تفرط کم اش یب اوگوللہ چت اتچ ءاوبرو دق دلها باری ھتاس ےک کد لب تاقلعت ےک کہ ب اگل ےک رایت

 اطا ےس ھوا ایکس ےک ےس رکھ راک اک ریما تا ےک انب یس یس اوا ب ددر اورم کی تیما ےک لہ فرط رموو ۰:: ابد



 ناتو نطلس فشن ماشورصم ۲٣۳ ۱ مدر e نورفق نما ٤
 ےک انبار ایگ اپ کوک روت باید لا برد او اتمام اک ں وج و ںووو یم یی ۔ایکہناوروکں وج فل ےک 2

 ای ورکر قو ارواایو شاراہےس سان

 وہ لاتا اکن اک لب سش ا دعب ےک ےک سوک لاس ی دپ اراک

 شر کیا ےس ا ےک ۰ک کج ےس کہ ےن یا لیپ ےس بس رواد بواب ک ںی رات یتا ع اف اٹباک دعب کوال :ورلب ناخبا
 تسلقے و یکے نر ڈوکف تفسر ایک اور رتل ےک لیست ےک غب یم یار رس یکن اخو نب تفخسروا نا یڑد کت نج طز 9

 ایک دم اقم اکا یم ور نک کب ہن اچ ۔ایدرک افص لکل پروا کد تسلی ےک انب ارواب راسا

 ر یر دھکے ےک ےرصاحے وریا کش یا میری س یکی اد ےنافا جو ح ایر دعب ےک سا ...:تسک ںیم ها
 لب 8 در لیگ ور اوری ےک سی یر تساوی ابرد فرص روا ایل یلاوج ےک کراپ تارف ےایردد ترم ناطاسےےہ
 الاب اورو اراک یکل اےک کف رہ وک ادوااوہ ساران تلخ یاب نا یاپ کاخ پاور گن را تک

 ے فسا نایاب سن لا اي ناف نت فن لو کدام ساب لثه ےک :تساگیکرادمگ 7 ےک و ے
 شان اتھر گر اکر آ۰ 1 درب تس انا روا ناظم ں وراو رم یک رات ےک مہر ےناقبار ھوا ۔اوہہناور رکےن کش وادما فخم ٤

 ہر دادی ئد نامارپ طرھش یک ساب« کد ب لط نما ےس ابر چبا پا ری ڑاہپ کیا ہد روا وہ تکا کیا اتم اک ہو رگ وفود
 اک ناک یا سو

 ۓانبا ےسرھباچ انچ ۔ ےہ ایکف رط یکم دتا س ےک ج فتصد رب زہ ان ناطلس اکر نکا مول اں ینا... :تس گلوب ات
 یل الطا کت سل یہ راسیق بج وک اھت اک کا رایت اف اطلس سم تا ایک اوررکنپ امر وا ناو یھب

 ےنانہا انچ ۔ یی لال وکی ہاپس یک ےک تاند بج ںی د اعاد سینا یکں ویزا پس ا فرماں ا ںیہ کج عادی اب رامیقیون وو
 ادرک روا یاو وکار ک ٦ یاو رھپ روا یار شرادہمذاک سش

 یوا ار لک ےس نی درام ےس یا ایلرکہ رص ایت اکے دوا ایکراپ تارفۓایرد ےناضبا م ھے دع! ےک لار... ۵ر ی اک
 داور ئک ےک ودب یک نہارکےن رکشلاکں و آر وا ںوہن محرک ںولغم یک روک کر بنا رک ساری قاسم

 ون يک در کل الت یار رنو حساب دنا بصب ےک کرا وکٹ واہ اتوہ ےس سار ہا راسخ
 داپ ارب لع ڈا

 یئوہ تسلگ ت سرہ زوکں وی رات ات ںیم کن اوہ ارکان وچ ل ں ونود ںیم صعود رک صراط نام ۱....رار اکیا
 رب نرم لب کاطبا کے س اتا اہک ی کہہ ایگ رام نارود ےک یاد یٹاھب اک ا کپ ایگوہ رارف یگان ۔ تگ رام کلر ا روا
 02 ید زور یاچناچ ات اترکتب ےس لا ےس جو کنار اکے ب لات ست 7 کیا زانو
 E ا اور شا نمي دوخ روا ایک یر عش وود وا اھو کالب

 هدز فوت ج کے لج نرد لا کش اري ے ںاوکں اکے اکیا تکاب یک نبا س ل اچ... تن وم یکن ا
 اھت ےس ںیم ںورادرس ارپ ےک تم واک ا خیا روااھق گی ذو اک ای ہت درہ رک
 ےن ںورادرس سردی اھ ےک خیا ےس جو یک گدوج وس یغ ور ےک سا مم تسیاراددعب ےک تو کا نبا وآلہ ندر ادر تا
 ہی: ےھچ ےترکداپ ےس مان یاوکل ا نارجےک ےنامز لئ جانچ ۔اھکر جا مانا روا ایلرکل وق مالسا ےن رادگرعب ےک هادی ادا

 ا
 او تم ناوربب

 وہ



 ناب تم نما فلک م اش ورع ۳۵ مودرصح . مطلب ی نورلظن را

 ۔ںیہ ےہ رکی رہیا اج یت ناس ارث ں وند ن اورا

 نت !ےک نیدرام روا کیا اس ار یش نی دلا بش یاس ساوییس ےن ہصادعب ےک سا ان :لقاکی ا رت
 + ےک یا ےک ید ماپ ےہ ےن راک انچ اھت تبر تا ےس لا توان اعم لا تاب کن اچ اچھی ھم ئل ےک ےن اب
 ہر ابار ڑوک کا ےن رار کر جا یو ہانی وا ےک و ر لاٿ یخ نار ےک مدارج ۔ایدرکرا اے لای ساید

 هی شش هجا مے
 ۔ایدان لات الوارادرس لی کیا کج یل اوقکناغطعروایدان رت

 و تساوی ےک اتم تورو ت9 4 07 لب مرارا
 ور اورم ےب ےب اہ روا یدھک ر رک اکوکر ےک کا برگرد تسلیت اگر با

 ی

 ِِ 8 کلا رپ ےک سارا ےن کی لک و تک مس

 سوم یوی دعس گج یکی ادواایدرکل ےک کر فرش ما لس بردارد سا گر نوچ ںی لا زو ےس اا
 لس :ا او لب روا نازاق ں ڈی ں ولد ےب اے lle لا قم تیک لود لاعبا

 ۔ایدان: نا ۳9

 ۱ 72 تک ےہ تر :داج کیا ات ےس ات ۰
Eایم مد ٦۹۰۷۰ یر  

 ا e و تک
 رکا نیم شاخ تمولعےک رمکب ق اھت اککس ا اے تم کا یوم راف فرط کن ابرو قو میس بجز واال دانہ
 ۔ایگامد درکل ارج کس هرکی سم روا اس نت شر

 بنا رب لپ وب ور کز ارس ناسا تایمر کیم بچه سوق... :لاخرطنبوریب
 سل سب اگے ر ناپ ےکد دی یا تا اک ی ی

 و "0ئ7 اے رک 0 هر اتے کب اس اتار کپ ام کے ازات 2
 ایام فراری



 ا ۲ 6 1 نرل فک ماشو ۳۰ وو صج مختل نورظبا رات

 ا تا لا نادم یم لا ۳ ِ ۲

 کد روا ور و را ساب رب
 ۔ےوہاویپ فاخاری دیزم یم تم یت ھڑوایراج تے ریہ یاس سرب رم تار وا مول ا

 کرل ت اکو طخ ےس نیئئام ان ناطلس ےکر مر وا ایوب ئاران ےس نارزا ے چو زور لک او یک ا ا

 ا کک اپ ےک اےک کب لط نامے نا ار ککے ک تارہ اوہ ساس کی اے
 پا ےن نی دلار اعر یھ نار مک یک کاک ایت والت ےک تسرب اھت لا
 _ایداورک کی رکن دا یباح ںویکاھچپ ےنپادوج وم نشداد سنا یر ت

 رک اوکو رکان ییا ےس فرط کت مو یر ررر وا افکار لغم

 رے ےک ی رکی کس ا ےن نازاق ےہ مکرر سا ایچ رک ا دو نا اکں ورءاپسوھکال کیا ام

 افسری ورا اباد رس لاین کا ےک سا نارود ےک گن ن نت کی تن اس

 لی ژااک سنا کک نکی ایکن اور تسد ییا ھت ےک یا ےس ےک ےہ وک لولا رکے روس تموت ی رع لا
 ق و لات نان رم عل کیارکش اب سد اید لو ارپ روا کدے د تسکقوکے دیر عم ںی رات ان اوہ ےس

 روا یر ای ھر یم نوف ت پا ر وطقطت ی کرو ایر 9۸ تا ذس ناز لاو مه ید کاپ ےک ناز اقرار ی

 -یگ جڑی ہجو یکم کیا یک اتخا ںیم تموکعی یر اتا

 نش س نایاب اپ ےک نا زا گوہن ا ران ےس نو قناری یر متون کس اڅ فرط کرد. ا
 م ۶ ا ارگ کب لع« رتن ارل مان اک
 _ اورو آلم اشر ویک ں ونمراروا لہ لوم اشواق )ےن ازات

 هلن 1 :تسلگ یکن اطاسرصم
 ےگ آرصان اس ان ےس درک شزاس فالخ ےک سار کا نکس اول ےک

 و کںوناملس اوہ ےسرکشٰیراج اؤر ناک ا ںاہج ناب شات و ورا ترم روانه سس لب

 _ایگو+ہنادرر 'لییئاور کپ ناجرصصان

 6 نهم سیر نر خس رواہ راتحڑب ےک اوہ ترک لاع یی اکن از لایایماکی کن از 7
 اپ آے ت سہ نیل اک وہ تک ۳ گم شب تققام ےک روتی نم لا نوا عس کل وضو لوصت اوہ ہناور

 ودر و



 .le ....یلورلظی جرات

 نئی رک نب ےن لالہ شاکبذح×اوہدوآ بلع دعب ےک لاما یک ل یا راس رو ست یر هام درب دید
 ےک کک ےس ا یاد یگرات نے یم کک رک ھل نانا ام کتو رن کوچ رک واروا ترانو لکم وف ییران تہاک وہ قت

 ابن لوصو کو ید دپوسوکں ا یاد مذ یک رصاحی کج کن انب بات اکے ند یتحفا ہو کو اش ولطت ےن ناز رپ
 -ایدانم نار مکتب اناکس اب بطور نر بنا شرت یا

 نا رکو ںیہ الہ فل ےک م اشور عم ۲ مودرصح

 و یکن لا ےس ےس ےس کس د مارا احنا بوغا وجوف ینا ےنرصا: ناطلس یرھم وا... : ےل ماش
 »یکسال ری ار رک رفت قاری ےک لو بردم ےک ےک ماد لیگ

 ۱ روا یک لط نام امت امت نام ےک بلع تڈ ید فر یو اب بیات کا ص ےس ن اطا

 ۔ایگالچ سیو قاری ولعت یارک سس یل ایم اکو اش ےن ریگحشاج زم سردار الس کج ایکراہناکت عاطا کرج ناف

 و ن 2 چو ا 7 اج یو 3

 ک9 وہ ینا ×× 1 ٦ + + 

 اتنا اک ا لاس یا یگ ےس ے دمعےک تسلقل ا خانچاھفدوجوم سش نالی اھتای وہاب ایچ اپ ےک نازاقہصت وج

 ےن لا این اھکر نب ملا ثمایف بقا ان کارو ایکو ج نامل ارب رخ یب هاو اب اشیا کس ناز... نوش ب ارب رخ

 ےن سون اھت ےن کچ ےس ںودرکواہآ شل کز ےک لیک عب مروہ ناک کردار تپ ےس ہے بنان واش ولعت

 -ایدانب انوا ناو زت ب ناب ج ےئادنب دک یک ا ۱

 2س 7 اف تی ار وات تمدن تم ور شورش
 سلم اادزاپ سبک یارو اے د اے ےک یک ورکر اس١ ےک یھ نیت گو هدیقکزب گارد کتک

 - سورن وی ارس ا

 سا ان تو ادناوکی ادا ھر طلسم اناا روا یاو رک یش خات ییا س نایمرد ےک نادم روا نیدزفے ن سا .. رم اطلس

 ۳ نے اوم خرد ےک ےس وس یش یا روا اھت یان: یک اب کیا ےتاس ےک لئی اوج لک یا ےس لوٹا یک دناچ دوا ےنوس ےن سا اشر

 زوم سنج کاپ کا ار یک وک وروحروا ںومالمروا یم “زون یھب رش کد شرو اهدور شم لگد ساءےھت ےک ںیتو تل :

 ۱ ےک
 یک نا عالم اقبال مو ۰ :توم یکادنہ رت

 یی کے یم لو رات اتسکے ات اجاہکی گنی ایکو لاقتااک دعب ےک ارد اب لبه ابد نا

 نابج ےس ساق کل مد تراک گا کوج ےہ ءاتہداشواپ ہیعسو لاا اک اد حل ےک ادت... اب تن. ریعسولا

 قا ساو کب زا ےن رھتش ےب خان ےک کیا نیل یدوروخم چ ےل انس مو ۲کرد برحق وکی زاواشداپ ےک نواز لات
 دلم او جا یر سید زاازپا



 نارکو نیطالس فلک ماظورصم FR مدور تلج نور تر"
 ياد لو نا ین نت لودر بیاد ممه لادن پاپذچ سیما ی هاب :ماظتااک

 الع یس )ی راھ کب ے ےک یے ان بنر وا تالاع ےک نا سیم سنی تومور کد ویرات ت ےن سا ال ضاف اع تہ :
 -ےت ےس نایب یھچے سرو عاق ب رط کب ات مر تم: کن ودنا

 نار ےک ںی رات ج یںلاغ ےھت فورم مس کج ے قارب نہ لوی نار ککے مزراوخ س نام ارق ناب ج ںاوو ا :ل اج کنار ارا
 ناسا ویسی نرم نبات راہ کا یک نا وج تنو سا اھتاچھبے ل ےک ےل رپ ناسارقوھت اس ےک راوی کیی بزا
 انچ اھت الد نیب کے تاک یک ںوہناروا۔ ی کت باکو طخ فخ ے تموکقن یئکدرا ےک ریعسوبا سیم لاس س را یا کشت شق
 اھت ایکو نور فراز اسان 7

 ںچناو ے ناسارخ ین ا ھج ںوط ینا داد لا ےس ںیم نیکارا نا ےک ريع وبا یک ےل عح الطا کل شزاس : تا کشا
 طق رے اے یز زاداشراب ےک ںیہ رات لاخباتاچ رک رپ ےھت ھم ےک ناار مار لوس ستم ل ۵ ی آ
 ےک ارم ضو ےک نامسارخ ےس لوبیس ےن ناپ ج راکرخ سیر لوستر نت ون ایک اتم کس ان اے ناب ۳
 ےل نی

 یاو ا ناکا کی جت ات اکل ا ےن نلابھج* ایگالچ باور تی اماس تہی واایکل تپ ہفارم کز 7 ناسا 2

r fesلر ی ناسا اپ چاره عذر لوح و  

 ے سارا یت سنا ارت تی یا منفی فست سبز 0 ۱

 قرص ساک اب ات اس یا ر کج فالف ےک ریعسولاروا ناپ جوک اک ایک ےس ےل طق ےک ناپ وج فرصنوگں وہاشداب ےک ناپ س 7
 لا 7چ رک تالا ےک نا مکا گر یر کل اسکان میگرن

 یلدملا بج قکک لزوکے تا دو یہ وود یک اور کش ٹی ا نیا ف الف ناب ےن زا و ھے رب :یگاور یکں وج وف

 ۲ ۔_ایگداورر رگ سود اش یار یر تر اچ لرد ا آر وا ابلےل سیم ےرصاھم ےنپا ےن

 رک رنو روا يک مہ ککے کا لب حس )زبانی ودر سا ناموس ناب روادمب سج
 نادم ےنرصا: ناطلس ںی اچ انچ 2َس ی ج
 کر اطلس ورا شوم ع ۲۳ لاس نار چپ اکر کور صامم اک کی ب تاج ےن اا ےک اش کر اک ایر ےس تہب ل ا

NEلس وتو یار روا رصد ےس ںورادرس یف  

 اوہ لواپتاک ات نایمرد

 رھپ ےک ںوگج یىتببب یڑب یئوہ ا اب درک رپ ناسا رو ناب ںی باوج ےک ےگ ےک لوببس نی کس دے 2 کاخ ار

 بت ناب« یو تسریع نر یمن ایل قرب ناسارخ ےن لو کی الوہ تسکشہ نا
 یورک اش نت تمرین ےن ناجا ایم ںی

 یورک داخ ےس یا چ انچ باب کلاس دارد مپ وک اپ وچ نارود ےک تیفو ملی نامسارش ... یف کای
 ایا نا وج یی س ےس روا يا رف فرط کت ار ناب وال کا حس ا یا ےک ناب ج نام يدرک رپ لا ککے رس
 لس شا ید تس ذاا یکے اج ےس فرط یکے رہتے وک ےن ےک لا هری لا یکی او کس ناو فریب«



 ار نالہ فتت ےک ماشہ ۳۹ مدار: متال نورظنا را 3

 لوم فر کا س خط تزاپاراکخ الود نت سو ذهن ترا گن ال یونگ

 دھتاس ےک کش ةساراد# ناب شام کن ایرج نرم اک ں ویراتاج یئور ی قم (رالطا کل ناب. یف کش رس
 راس ماغپ ياکل ار یفسکس دیتا لب تا آل ےس ےب رلنھینا تہب رواایکل بتا تسورب زاککل ا ےنرصان ناطلس اچ جم

 ے ںیرگی اماں REET .لگویکے اج ایک صیف یقباطم ےک نوا ےک نا ساب کس نا
 این اپ ےک یارک ب ےس ماشوج اگے ڈیانا ولس یتا ییا گرام سفر رکے ماشوکد سوا نان
 ا ایک درکل نک شادرمد دسیرصنوا رسا رف ںیم قارکیچخ انچ ۔

 ولت یاد روا 2 اق ؟ںایراراخ رب سرکوب نر ¥ :تاقو کر یعسولا

tyeین اطاس و ساروا وج تاتو یارب رف نہر یعس ولا ںی ہے رھ ایکو تا کافر وا یو نون نت بان  
 تن و لوا لوا ا کک

 یکے اک ناخوکدلب طاب ےک وہا یپ ت اف التخا ںیم توک یکارا ےک یا ںی رحب رکی اکو مر

 نیہ ںی واک کا کا س ہری مرد دا ناب لپ رز« کراف برکنار مت ابن مايع کمک
 ۔ےگک یی کوس تکل ےگ آم یک ج سینگ

 نب دلافایفیمزو ےن تصموکخ ایک را ےک سا ےئل ات اٹ یئوکاکس ا کوچ ہوا ی یوم تاق یک ریعسولا ۴ :لشالط یو اشداپ

 نان ناز: نت نان “نم: اکت مون یب ایک اج ہاشداوکن اخ یم ےس او نر درک روک اشک کرنا
 گلد ناریل کک ا ںاہج اتری نکی اک مدا ےس نک ات یک اہ دایکی کیا ای اک

 ایل اب درب دعب ےک ےن وہ مول لاک موکت ی وادب قیا درکاپ ےک ر کف احموکس دعب ےک تافو تا گر.. لب رکن 2
 یک خود ی وی ماشد دابوکی کر رک ی

 رج لاک مبل
 ےل ہل زا مدرک پاس نکس اک شاد دعب کس سایت هاشراپ توش روادارخب نصر ا :ررفاکن حج

 اگل ےن رول اپ روا در ی ؟ر کن بش شاپ ےک لاددولایلرک زیر رکے د تساکوک س اروا ال ےل ےک ےب اقم ےس نم رک

 ۔ایآک اھ دادغب حج یج

 اک را درک ےس ناخ نامیلسےس ںیم ںوساونےک ناخوکرلپ ماکب کک یطاص نب یکدیعسولا ےن سا شی ہادفا ...: حاکم اکن اخخ ناممبلس
 نقوش سیب مود روت ےس یا ن کوی: رو ےس م ان ےک نج ھت یارو ب ن ر

 ۔اک سے دن تسلقوار فن تی نشیب 7

 اجے ےک اج کک وقالع ےک ہر جل کنی دواس ات دیتا مم فرط اےک لہر یر مد - :توک یک رر ارغب
 آلو یراق یکم 2 ون ميز 7 ےل رک ارخد کد رک اخیر یکن سو ےک رے ا

 دکور لاک اے زہ یر ٤ قرات ےئل ےک لای طبی اپ < اطلس قرص تي مک

 رقص اب مي که اروم یی سکته. یر فا
 تے شوال وا یک اف روج اھت زا امین ا نا رب سش نا ارق نیس م اشروا اھت رفتم نیا نار کرا

 رھی عی: اھت نا مک اک



 _اھت یوں و نایک اکے ار تروا

 تو وت وا درک لا ناخن راهش سارک چے نر یکن سن شحب ےس رعیبےڑڈوھترچپ :تافو یکن یت

 اد سیم یھب یکن ن سے ورب ام نار کف رشا اہک کاک یکی ا ایکو تولید رمد رنک م
 اتا نم ارم ش اورو نک ف رشا ںی م روا نار اک اہداٹجاک ی ارحب ےک تافو اکر ری نک اقا کک

 نرم اک ں اہ دوکے سال کوک رواےن سام ےن ےک نی پیر رای لاج یا ے۵۸ ۸ ہاثاپ ےک ںی
 ٠ جج ےک سا ےن تسول رکا اب ایکو

 ارد نر دد لک ایت خم زر او اور

 داایلرک ترک دیر اس ا نیا سیا

 قع سج و 00 r دا راکم ا ریا 2 صا
 جو

 اسب سشوار والا ناروا ن سن بس نوا لی الف تم رم 1 : ےک سوا ات

 ی کمری کیا ےن پاب ےک لا
 ناتسزوخروا رتسنےن کوا یلعد عت یماےک ند والعےک سا یٹر کل وقت ععاطا یکن یکے اھت ںی داد خا ایا رمو داک لو نب نی

 ۱ ی رک ل و تع اطا یکے بقت انک ناں

 ف یک اش ںیم ہہ ال عازجکل اتمی ارز قوام نا هات یھ کل بتا
 ۳ زر او تو تير

 و یک ہو ۲9 دیر زا یر ی

Eلدا ی تر  

 رم

 اپ سم رت ا وت تے ںیم ادرک شیلا
 2 ایدر گیل مت دادفب ےن یا ربا

 حب حین

 ؤا ےک ساروا ایکو ر ترس اک

 روال رخ للاخدو يک قم قوا یف رک فرا نرو یه لیقورا



 نارمھتو ننیالس فلک ما مدح رج. .نورلظنما ترا

 داور لوا

 راک ےک یا یت ار یاسر اچ پا لداع ون 4ھ
 ےک ید زیر فلم نب اش ن رگ لاذ لودی چ انچ وم نایب

 7 جرات والی تک ٦ے ںج وں وزو

 . لیبی ورش نا

 لقب اطا صا یک ا هرکس وا. تسویه زا کوچ نی :ترافو یریزمولا

 یو يلاقتاکی الا 2 7

 مرور و رم نر مر یوم درک ورش یک ف لیے وہ ل نی لکل

 نت یم لم یا درک معجرکت یر وف ےن وف ا قباطم ےک ےب ومن نکیل ایکب ق اھت ےن ںوج وف کی ایکو ایل ید دلج نکی آپ سارا
 ا تیمور را درک ری اکر ار ترار ےک ونا رھپ ام کام 6تن بولت

 و یو را نیک ایک رکھ کد حتوم بس اتم ےک لدا ےس ےک ر یعسوپا ںو یک :تیامح یکدیزی وا

 بج ےن لماع ریما یم اطلس دعب نکیاھت یبا اک اوج اھت ایکن یب نار کراتو وخ ی ان کک اہک اوت یا اپ کرک
 ساب ید دز لر امر ا فرصن کارو اکسل ام تام کارد اخلو کوایک العا

 کیی

 8س2 یل شارپ یم مشین انچ ادرک کک لمادب یخ ید یک ادخ ےن قرب :ل یک کلاغ

 یک ل داع رب ا واورو ا اسمی ند درنچ چ ذی اپ سرتاسر قرار دایر تست ان با اقم ن یکے

 شنا کارا يا

 ۱ تنبلی من ری ھر روا و کت ہاطلسروا رتسکنوادغبودالع ےک زہر ےن تموکحیک تادعب ےک سا. :یلامماکی کت وان

 “روا کش ام < دا فیس لار و کد دل ںی انچ سٹی یو

 : دم رز دی اچ دادخب رک ناھج دا ۔اید تا ےک ارا

 7 اطاسر اے و نوا اک رکھ یر برے دن یی کن اہفصا عوف یوم ھوا. ایرک توال

 ۔اھتای گو ددادقب فرص اپ ےک ہما انپل ےل رک

 ا ےک شو ولی درک واخب ےن نہ دلار ترور م لخ یا ی ے رک حو رے رو... : لمر دارخب

 ماب وا اپ یت ےراب ےک سا کت ےہ رای سیئاو ےس نابصا ہوا اد ےس یکددم یک

 01 0 0 ون نادر یوں قلع ےک لاس روا ۓارص ید ورک تن و

 2 یار مملو او روا درک تا اک مور منکر

 تایر اتنے ںوفابب لوک ارد نک یارک ےن اں رار ناک اپ اجرک را کک لیپ ا. :ےلھوراپوور رارقب

 نوت شل درک عن تودو لام ےن ناو اک یلجد ےئایدہداید ریٹ ھح ارد ناف کتا ے روم ود

 اسم فلت راک لیتر روا دوو



 نار گنج نیالس فلک عاشور صم r موو مج مترجم نلورلظیا ورا

 ر ںی ںاتشک نوچ لایک هرکی لاوقماا نک :رارفاکر تا
 E ا اے ھے یکایک چیک < راوی روجر الر
 منت درک وار اور ےک رک ی رات اتر دای درک رک اپ ےن جا تہلا۔ ایلرکض رب نام اسوزاسےک ا ر ازم ےک دعا یر یک رف را

 ےن سیا و اپ ںیم ےراہ نپاوکن ار کک ماسک ان ایپ ےن رک ار گمان کد مک مارا از بدر
 ک ارج کا ہنر ےس ںا دال ایکو اج رکاج ںایو روا ایچ بلعدجارمپ ےس لای تس اوت اارثالوق کاذب یو

 ب ریما کک ت اہ ےیل سوت را زنا سا لام ماقروا یکم یئات بوت ہو ےنرو تا اوہ مولی ںیم ےراپ
 ۰ _ایگھہ نایمودادقباروپ ہک یکایک ا 9 و

 یکم اشروا یککت اب یکی ا ع ناطاس کر ید ابر ھم ار ظایکنی ١۶ش لوالا قڑرد ےک ڑ1 رم تک روا یم
 ے ےس کادو رفا راے ںی ناک ساب دار فی ایدرگن الفااکی اد ف

 رادار شوت

 وروا

 ے لاؤ ناس را ہت 20و." E بش روا

 ںون کرت روا ںوہ فر طی تارفل اھ اھکر کی مب ےس ناہلج نار ککے بلص ےس نام یر وو و ےک ساءاھخہپاج یش ںیم رخ آ
E Eشا سگ مس اس ناطلس یر  

 کیر رد اوس اس ا کیک اتا یش ےن ناطلس رم کی چی ۳

 ےوہ مقابل ی ونت ب وخروا لر ک روک ارخ آدعب ےک ےرصاحم ےک یی نچ ردا اھت کچ رکھ راش اک رب رو اور مور
 بکس اعطای انسان دب ترے اب کس لو لود 2ے ا یار ورکس لرد کر لر

 اا راک یش کج رے و ناش ناس یر( کردو ےک نورت ماما اع ل )اج

 ںوتسار ےک شرافوکس ا ارحب ےک ےس وم مالم کر اکر سی ساب کس دیار ان 9 رن اب تبب رام ھتالاد ےٹ کد یس زار تا

 چاقی کلا گم ورام کت شات کم

 تک تا ے2

 لا ےک اکا نر وا 4

 ۳1ت ENN یں وتلمس اپ روا نام کک رادان سا ان 3 یتیم
 اکے لای یک لیپ ہو 7 کن العا کیل ماننا اک i رغ گازی دلو قرار لب سی زار یش

 ساید ها 000 غم ارش دل یا و
 ناصر یم بق تے ک مایا یاس ابو نا نابن لک ما یک ایر پ موگو



 نارو نکال فک ےک م اشور ۳۳ مودرصح.... راج ۰ نورلف ماتا

 ما یاں شات یو آزار يا اراک < لر قو ترس رگ ذرطںوراچدواایلرک یوا
 ایگ ورک یک

 ان تافد شل لنز یر وا ما( ) او (۳ )و۳ ) دما )هاچ کل :ے ےک زظ نیز
 نراشروادو لاھ اید انبار اکن ام مرا زا شو کیو ایس کوھ ےرسود ےنپا ےنرھٹی اعرہی: یواروصنہ ھت ےودےک ا

 ۔اھتایدرکف رم وکپ اب ےن ںوہنا یھ کالو رھی روات ےگ وہ ات!د ون ںیم یہ ین ز یکس ا ق

 ۱ ایم زا زاریش ںی ے٦ روا ایک لت ےس نابقفصضار کے ددم ےس بکا نسن نیم شیلوا ےن دومگے جو کت فلات گرا اش

 کع شر کز یمن فاکس نیر کس ابر ےس ر ابو روا ایگ اب نمک
 -یئہ تافو کل ا ںیہ ہ ش رے دو 0 زار یار لر رهبر داد رک مپ

 لا حا اک ا ادا وارد باعلا نیز ےب ےہ ا نار کک اک اروا یک ن یکی ننه تا نو :مضفرب كاما

 یشن یہ نار کت اکن اہغصا نج دب علا نت زا کردا وہ لانا یا ای ید ہیلو رک یورک یخ یکن ت ب لوا )یوی یوو گے
 انب ناار لک یو داش یہ رو صنم یہی اک ر اھت ںی ںرافردا ارش ج

 ےن اپ ےک ید ار مارک ات اپ هد روا, رج تستر شم وب کن لب نبی یدباحلا نیر روا رور کج کب

 سا روا تب یک ا ےس ہا یکدای فر اپ ےک یکم وا ن ھتاروا ایکو مرار ےس دی ی ےل وی لپ ایر ابا ۱
 رمان :I رقاب 2 کنار پرگل ۲اروا نابفصا ن دبا نی زازا ا رولت اریش ے ابر روا کو اتپ لم ست

 ۔اھت لی نام رک

Ls e LDNلوت تع اطا یک اے ہا ےک ناب رک ر وا یم نار کک ویڈ ای ورکو اپ 9  
 ۔یرک

 ے۵ ءایگالچ یادو یت یچءایمگالچ زار یش نی بالا نیب زءایلر کفر سا ےن رو تر اایگہرارفےس نا فضا نیدباعلا نیزہ ...:ہلممم اکر وج
 اکو یک کولپ ںی ےراب ےک تالاع ےک کن.

 ید نسبتا هستم ناک لو داش نی روھ ایک لپ ساف ےس یارک
 ںیہ و شاکر و تا ایچ فر یکتا ناک گندا در

 روتے فوت روت 3 دایز ےس راربود وف یکروصن ںاہی انب اج زار یش ےس یئزت تیاہنرون کر الا شی
 3 وس 2ک یاد ٤ اک

 لاعب ب توک یکی او اروا اک

EL ۶نیس نار ا 1 یک مایا ین روا ید ۵ 0 ۳3 00  
 بزرگ ضا اک ن ۱ 7

 اجر شرت لا کبد اپ اپ < لیوان ماچ اب ایکس نیک ات نی ربا

 روا یک ےیل کم السا ںاہیب یہ ےن ںوہنروا ا یھی روح یکن سر جوش با کل ووشو هکر تکاب. مر
 فاضل تگ ادای د رح یک ادا لا ایاورکوا ز آے ےیلخ ےک ںوہاشواب ینطننزاپ ےناو ےن آے زلرم ےک ہہزطنطش



 نارو ںی ال فا ےک ماشورصم ۳۳ مورصح گن ةرلج ....نورظنبا راج

 ل ھ٦7 سارا

 لرفش( 7 )اپ دم( ۳ )یت( )عت( )شے رش ےس تبب ںی( مور) کم سارواھت وت سوکر اک و اشد اپ نا رجےک مور
 وکی لم( ٣ )روا ح اک ۴) ربشتا(۱)شےک سارەاات ش ئاش ںیم دور یک ور یھب ن اح یئاب رو آو والعےک اء راصحارق(*)ولر مد (۵)

 _ےت لاش لانمروا(٣)یقادع ٣ )ہر لا ادرک( )سیم ںورہشےک سنو ل اش ںیم تموکیکں وہاشداب پا یی راسیت

 (۳ )ات( ۳ )راست ۱)دوالنک ناسا لر کمی اھت ایک دما اوج یت وص اکو ودع یکی ا ی ماوس
 لا عمر رب 9) ون نو (۸) یوم (ع)نوص ام( )تان )یی دورت( )تاق

 ٠ج لاش ںیم توک کی آو یک لر (۰)ناطاس یاد( )یر نی مرا(۴)ط الخ ( )ےس سیم ںوقالع یا

 کے تر لا اش یم ود یکی ایکو راس ادای روا ےیل تب ترخحس شش ںوقالعےک راد
 روزت ی ور وه در نک ےھت ےہ رم کت مو لک یو روا کی ہاشداب ہی رسا ین لی طط

 ۔ای ات

7 

 یہ وچ ینو تہب یکں وفخ “ںوند نان ہاشداب نانو یئاھپ اکو لہ دحب ےک ےنرکک ںوکں وگمیئادسا :ایایم اکی کپ ولفم
 ٹایغ یئد آں اوہ رب اکے نار کش عش ں وند عاااشداپ اک مور ےس وہ رو آپ مور سی یارب س یکم سی تم ٤۳ هات یا ںی
 و اکرخ ابر کرا ےس ود ہری ایر رضای اک اروا یک ےب ہک یان مدا زر کن ول لا مدتي ملا ژان لورم کن

 لابی سو ات تموم اس ماند هک لار اکں ادراک ات اے و
 لاپ اد انچ کدے ر تسوس ا ےن ںولخ ن ۹ اپ پ ےباتم سم رخ بی فکس ناچار ریشه رم نی ہلا این ڈالی دہن رس آے

 ایل و قلعه دوس لا دیار باد

 یتا اپ ےس نانو ےن رت ییا یادت E ا کی ںو نج کک کی

 روا کد تسر لا نکے واک ےک ےن ںیم ںیئآن ن دلا نکرد ساز اب نود سا سی ی تیرا

 الع روا ےس اک کوک ا وات ساپ ےک ناوک ےہ ےک نیلام ید آیا کیا ےن سولاکیکن یدلازعودالعےک سا ایدرکیق شیو
 -یڑوہ تافو یکن بدلا الع سم یہ تتادیکنویکء یئوہن یلایم اکے أن اوری الخ ےک نب دلا

 سد دلار هاش مر اس ساير کیر کیا اس نانو - تاقو ملا ار
 ےک سوک لیمو را ن زرا ےہ اوبی توک کہ لا آرا کت جرم لری نطنطس_ لاویس تون لا ابی تسوک ک

 ۔یرکل وقت تحعاطا کت سو 2 لاک ناب نهج رک ال قرشلا

 و یک دوو مکس ہار ان ایدرک ناچ پ سا نو یم لیپ ےس یاد یکن ر لاردا :رارفاک یم دلازع

 وتايو مرار فف ر کا یوا دپای اکی ایر فر کود بسا ایت ےن مت

 رتا ےک یا ےن یوو کیا ی ےک رہا ےک یا نیک یارک جم مش ےس ارواایورکےناوج ےک وک ش ےن بیک ںاہد نیئایارکور صامم اکا
 ۔ےگ ںوہ ےکر کک یا کیا یک لاسر شوا ےک یری دوای شی درک زاری ےک ےک ںیہ را ات ای لرکل وق السارپ

 روا لب ارت تار سو نک تاب ےس کد با یی اردد ےک لگ پای داخ! لح ڈھال ےن الہ : متاس اکو کد لپ

 نادر رگ رک اص سرا رک اچ یر ےہ کم کس ورک

 كال اراد کیا ےک



 ria مودرصح 2 ...نلورظنبا را

 ج یت ے وہ فاست اراز یبا یارک رے رک ص 9
 ۔ایاٹ ھتاہاک

 اچ اھ ےل کف ۲یک نیب ہلا نر روا لات لود نر ارور حب بولت < لا
 تب تور ایر واہ نحر لے بناات اس ےک نا یک انورب نیلا نکند نا
 داشدابوکر قت مسا در صف ےہ مود نیل مور رک تو کرام 00 ك7 رپ

 ۃاناورب ہد یخ نج یوم تساوی دلار یوم ن ورش هاپدد ست ملا نر رروان دلاز کلیم ۵9 را کج یی هرایود

 رگ ےن ان رس نا الع دلا زیور تس ںاہورداچئاج لاپ ےک دہ تاک
 سر یایک لر نب ۳ اچ طط روا یوم تکرار لا رر کا چاچ دم رو وب وو

 ناو ضپ تملک ندا دے وب درنگ کمر :تبوطراتو
 با نارق ن ائے ناں اپ دانہ یو تک سا نیترات رب نا نار کک یا ے فرط ییا ےن کلب ب تساوخرد یک

 بشاءاشنا گیر آکا ایی برکت سوکت

 سنا نوا س شان کیک نوک کمی یر نا زن ی :توع یکن دلا ۶

 تافل ملا ناردهس قیر رک شوق از نیر اچ یورک ایک اروا یکی رایت

 (2 اخ کے جو تی ییرسود کیا سی ےراپ ےک تافو یکل ایج

 اس ٍپ 70 اب لفننارود یحاء اھت ای درکواپتوکیقطنط ےن واش اپ لضوا یئوہ کت

 لا کک افبا هه دوس باک ا دعب ےک تافد کن ملا ایکو لا کن لار نهج ایک ےۓئارصوھچئاس ےنپاروا ایاورکاہر

 داب نار علت یوکس ارواب ے کراس نسر روا الم ےس تلے ر ےگ ا تہب ےس سننا ایٹ 3

 هر طیففو ہلا نک شه را نقد ماچ ٠یہ یریشکے نان ان نامی نب دلا ن م: لن کن رنک

 ڑآی کی ئرکوہ طلسم حر ید ارور نی دلا ت ایخ ب قلا :۔یدایداشداہ وکر ا ربع لس نورد لا اما

 یکن اطلس کر درب تم کار تر ساتن اما اراک وار تر کک اب ها اتش ست

 اوج شان تب تند اطبا او ماکت مک خیر ترا ناطاس ی ناورب وا ابا بابا اھت نشہ اوخ اک ےن رکل بق تعا ا

 ٦ رت ونروا ناو رد ی را ےئانضبادحب ےک تافو یکر اف نار کک ن ارگ ےک ںولخ و... ۔:گج یک ں ول رص روا ولر ا

 ( ج یقووجوم ین ے اناورب ہ نکا روا لا ایفا نسرین نیر ماش ںیم راه لولد

 - وج ورش شب تسررب ز نایمرد ےک لو هرات ات لا چنانچ* پیتر رس نش یک یا ناطلس یرعم

 سیا رک دو اکے نو ہرن کش یم کج کرک اف ےرہ ا ناطلس یل ہک دو :تسگی لو راجات

 یا گیج اید کا لو نوودن 7 ایراچدد ےس تسکیرق وان ادرت فرصت ےن وہا ناطلس ال ۔یکد ت رش یم کن

 ۔ایگالچر ھم یئاودعب ےک ےن رک واد ایت ےک الع درر اظ ن اطلس بج: ےہردوفکو رب لاتین ارز ک

 نور او ورب ہیچ ںی “کب ںی یکں ویز اپس ےنپا فرصےن سا ںاہوق چپہب کی ناریمافبا بج دعب ےک تسل.. فک اور

 ئی. ےب یم کج نادم نیو ریل م نرتب کاکا شے راب ےک برا اتا ت نامت



 نا او نیو فلک مانتو عم ۲٦ دص ج نورظ نیا ترات

 _ایگالچ ںیئاو ےک رکواب ھ3
 ۳ r2 5 ے گۓ ھ٤ زوج رخ

 در ی نچ ءا راتب ور ن ہلا عی اپ ےس انار کن ملا تای ے یا یی ی ارحب ے5 تا

 . ات ردوجوم تاپ رد کس لا لس کس لا نر افسروا یاس هرات

 رت سیم مور ناطق دا ییا اک ا تو تت ہاشداب ےک وکد لہ نیبرارجی ئاھپ ےک ادب ےک ابا :یررقت یک ونک
 می یے را ےک ا رلا تاغ را ید ا ا ا اک وب نر ارت این ابو هام

 اک با ام 7م

 0000 لا ای دانو ہا

 وا ی انج ختام اتپا سش مروا ےس ار کس یک تاور یی دالس ےک یا
 اقشار تار اي کج

 لس مر مرکل قرد کاٹ سو اک لاعب روت اشک مر دعا :تصوکع یکے رینن ان
 مال ورش ےک رج نرو آل سیب اج او متن آن سدراک شد لک کس دا
 ری که اشداپ سا بسچ مت جت اس ےک ا رواہ تالو روتی نب ویش اشواہ ےک ںونمرا ےن ت
 کک ےک تالاع ےک ںوہاشداب کرت کا یجاھید 9 ارعا ےک ےک روپ تس اقر یکل ا ےن سا ذا 5

 مر شه ال ے۳ ےن دیعسوبار لٹ نکی ای آر کین بو ہنر نارا انبار ما کد رھپ نک :داہچ ے لوضرا
 یتا س ےن لںونمرا ےن لاج رج یک ووو ےک سا یف اق تموت کا لاب دانچ 797

 ےن ندو هلق نب ھا ن اطلس انچ یک ارد نو گپ ناطلس نار یی رم ےک تنقو سال ےن سا ےل ےک

 - ۓگ وہ تاو راب ریلاو کل رھچ وا ایلر کم ےس روزےک رالیک الع یارک ل ےن

 ول ےک ےہ مکا شاد رمد ےب ےک نب وج ذاھتایک آن اورب نی ناپ وج ناررکک بم ان نپا بج ےن دیس لن کش ادرمد
 EE 22 اگر یاب چپس اوا ا تام ےک مارتا روا ت زھر وا ایک ایت ااک ا ےس اطلس یر: یت ایک اچ ت ےک کش

 اوم اا ےک ونقل ےھت ےک سار یا ے انب بس اکے تف شاو رمو کوچ کیک تس اطلس یر لود نیر ےک
 اپ ے ہری بت ناطلس رص یا رش یکے رک ولیکی یکتا مک راسا ررر ےک ماش ےس ناطلس یھ ے اک

 ۔ںیہ ے رر لیتر بیجار لود نان اتو ها

 ایآر کان بم نوکر اد کر تنی ین دقت چنل تا مے مد رد وخ شاد رد کس یم ےگ کیی کی ایج :یرموا لرو

 یاب داپ ناار کور سا ےہ ریعسبا ایر اقرار ےس ادص ےک مارس مک ا

 _ایانب تم وگکاراووک ایرو رکا تموت ییا اسی مور ےن

 رپ نیک ی رک ویت ت اطا یکی ا اس مفید اتو کز روان ٹی اک اورم بج : تست یک اورم نب ن

 روادنس یکی م واکوک ی ا ے راپ نااطلس یب کل وت تحعاطا یک اروا کز نس کت مو طخ تر: ن اطلس یر ممر وا یکم کک اےس ی ادعا مرغ
 ید تسکشوکن حنروا اب آہ ارب ساتم ی فر ساوتس ےن نسنای ےتوہ مل یم ےراب ےک تعاطا یک اطا ی رع یکی لخت

 ۔ وم شاری ان کیک شے ے۲ا کیجے ایل زکر شرک واں ورضا ےس تہب کن نوان



 نار مد نیشالس فال ےک م اشور : nz مدح 27 ۔عاورظ حیا راج

 تصولکے نانی مون +ےک ڑاگپہنوھپ ا اا ناب روا شاد مد نب نیو نت تسکین کس جا :تافو یو
 یک اکا ایوب موسی ید راهم لا اکت الاع ےک موررعب ےک تافد یک لام یو تافو یکل لا سی ےل راکرخ آر والہ زاترک
 ی0 0 0
 یار هه کس درب یک ( اترا وب فی ریال یاس کن ارکان اس ناطلس یر کہ کالا کاب

 ۔یکل لصاح یپلایماکرکل یھت ےک راک کیری رل

 دا کار ان لو ارت ںی تیرا نک یر یر اچ ںی مور تموت کو الدا یک اروا ورک بک.
 کتے نام ےک ناو طبس )لب قاطی را نت شرق لپ درد ات لنت لاک اپ یک آے یا روا ککے
 سس لا کس ید مم!

 | یٹیکددح ےن رداقلو نباجارق یک و راحسرادرس یف اب کیاےک ںوکرت یش ۵۲ دالا `
 دیگر رگل نیر حب روي رافرگ ور اعر بج وہاڑی ک یب رکا ہار

 بجج سی کره ایت بت ساقه راس ناف صف ره ےک سا ....: لاک اج ار
 اگرچ یاب یب ےک ےس ےک ےہ ونا رتی ایا تولوا ں ولیم ت ےک یا ےک رک یر اکرم اپا ڑ کک اب نار لک ناکا ہوا ںی ت
 ۔ایگایدرکل کل لا ںاہچای دہ اپ ےک نئاطلس عرصمےک رکا روکا ےن( اترا) ون یا ںاہو

 تانک نسیم اپرا یارک کت قطتطت کم درس فرط یکل اش ےن ںونامکت فرط یب دد کج ....:ءارکنبا یک عاشت طاس
 ا ےک قم ا توا کن اردا تاج اھم ن اطلساڑب لکج آن ار کی اکن اھت ایلرک قرب ےج ےڑب فرط یب سود ےک زط رک

 باقر قر

 ےک تصد یکپ اب ےک یاو نا کی گن مارا ےس لش دلو ترا شش یادی او رم... نک: اا

 پرو اضاب کلر مک اربا ی ےک اکا ںیم ےک ہک تا ہراتدوخرواےدالیمچب وچ ےنپا ےن ا نکیل ایگ دانہ تاق ناھ

 اما ٥ یکے لی لابی اب نت لپ ںولیایبراج تام ےک نابوج نی شادر مد ںاہج ےس ہقالعو دری ل ل اھن ہم وکک
 یر عم بج ںی لکم ی اف انچ ؛ یگ کت ساوخرد یکدم ےن ضا ےس سنی ین وفود یچب روا گنی کب یت اح یک اتراونہ فیر ےھت ے رکا آروم رر

 کاںیج ایگالچ یاد ےس نادر کش یر ھمارا یکددم یک شاطم ےن ںیہ رات اتر کک یضاق اپ آس اویس ےن رکرافر کوک شام ںیہ دو رکھا
 ( میم ؛ ککے ناز ک نودملف نہا الع ینش[ی)۔ےہ منا ککی ھچاتمولع یک اقراونہ ںیہ ےک رکرمر ت الام ےک توا کر یر مم

 تے تقی نیر وک امر زی ٹدالوا کف فا ےب ےک مالسلا ہیلع رون ترضخ ام وق سا یکں فامکت : مع تنطلس
 ںیہ ذا یکم ونک تک ساک یوم هک بالا مبادرت لیا رسا یبہ کج ےہ اھکک ریما یھبں یم تا .ےہ
 ےک ہیطنطت رکےن ےس ( ےس اناج اہکی ھچیکر زنگ ےس )ردنمسےک نار نو یک اک ا باطم ےک تامولعم یا رداء ںیہ لاعب ےک ںی ا

 ۔ےہاوہ ایک کرکراید ہقالعاکن ا ںی ت یقرشہیچ۔ےہ کت نایمرد

 ےک لار ےس عا وک تارے ایدد ےن ںونامکرت ن ادعب ےک تان ےک ںوتمولعیکں ونمراروا ںوبرمع ....: الی لک ارفبلجد

 لچک سیب فانکد فارطا فلنخروا ےہ ہدایز تہب دارت کنین« تاج لر ذجد تارف سل اهجاالرکق کت نا او
 ۔ے نان اش اکن اارذل۔س یم ۓئوہ



 نارتو یتا ےک ماورا A مدح. خراج ...نورلف نہاں رات
 یر یے ےس کاو ب ایم اک یم ںوگج کولٹک!ےس عو یک شکی ادا یاب داد یب یکن ا لا یر هوا لا

 _ یا دعت یئڑب روا لت ددبحتم ےک نا یھب وفد ناء اھت یجرادرساڑب ےس بساکن ا یم یر جج

 عرق ےک نون ھچک کا کپ یک صوکعپ ہم وقف رصت ےن مشن ب ناملدحب ےک تافداکپ ای ےپا ہد ارقبا یکں وینانع

 لوصب ے ںویمور نامہلسوجاب درک ور شی لاطم اکے نج لا ےس سا ےن رتب مک فرط کرو د نکال نیک
 نت ت سک سا یھب ھتای الم یکن وناھکتروا ںوبر تا ےنپا ےن یش رق نہ ملعس سیم کچ اء یٹوہ کچ سی ںولوداز پادا تای
 ہم لا یھب عا ون اک لنک یس لت سےک نامیلس نام یک ےس وہ ورش کج نکات ایہ یک اطا ےس ےک ےک باتس
 روا یو تپ تمولعیکن ادب ےک یلایماکس اء ایکوہ یھب ام کن سادد کب یئوہ تسککف رصدوکل یت نب مسا بلے ےس
 ۔ے ر ےتالع یعاسروا یئڑاہپ کس مدال وفات تم واتر د ےک

 بس نا اتم لان ےس ستم ناوکش اقای وک ں وازع یٹور ےن ںی ران ات بج فرط یکرسود ...: شش ولم روا کراتا
 شد تست لس جو لا نر اب سا نس ساکن ر دلا زکر انچ که ک ایج ی رک وڈ تع اطا یک ولر اتات
 ا راترکت ول ن دلا نر کی یب اچ فط رکوہرارف لار «لو تست دونم 7222

 لس ان رله سرد شر کن روا کبیر ا: کیہ ئل یئاھپ اک ا: کب رار رم ےک یت ناک ناں نا
 ےک اروا یک اعم اک ن ار کک کی۱ کی روا ایک اھت اک ع اطا دم برو گیگ وب فال ےک نب دلا نر ےن وبا کر کس
 رو ورا سمت مے نا ےس گولہ ایک بلاط یک اکے نج کلا ےس تیشید یک لمداز آل اھت اسھتاس

 ے کی دکن السر ر مرکب خان ؛ یک کت زخم ےس یارواایآہن ہو نک اوبو ی ھے کوب :رر قت اک یب ل

 کیج یعےن سرو ا انب اج شاپ ےک کلب کوم گنا کب یھی اکا سم کج ی نک ایک ی اتیا ےن نالا ازا ید مک ےس کک ج
 اید کر رت ناکا اک روک

 روا بم ےک الرا يراوح ےہ رکی نیا فو دلو تستی هل گج لا :تومم یک یب جج

 جانب ریما اک ںونامکرتوکک یجب یھی کس ےک اراده ی اتم مارا یدک اس نا کل
 تل ییا نار یا ےک لک آے 9 زتم؛وکن ورد نام الع یم )سیم. ےھت را کیت مر کراتا فرط ی رود
 ۔ے مئاق ت مولی یب نا سم ںوقالع نا ےس یردص یر تشک کوک ںیہ ےک ر عسلی ں وراد شت ر ےک اپ

 ںوقالع ےک اپ ی آے ک ساروا سادییستمولعیک ( موت لات انہ دعب ےک تان ےک غور ا رات ات : نارا کل ویا
 وک ےتالع ےک کک صر وب ےن ہاشیاب ےک لوئامکرت روا۔اھتاکچ وہ ہی اکل وئامکت ںیم ںورد ےک فرط یر مود ےک لا ی یو اق ںیم

 ےک م ںونار مروجو م ابیات يا سو لوبیا نت نا نان نفر مکارم اد
 افترا رکن

 لو ایت اه اد فرید یی ءانبداشداپاکں ونامکرت ناخروا نج دارس ٹاک ادب ےک ناخروا.....:عناخ روا نی دار
 ےھت نم وہ لاش ںیایاعر یئذ یکس ام ملس یخ کا یگ چ رک کن وقالعےک ںوئاسی کت و اہپ ےک اوج سی وا اوہرو آ

 فرط ںوراچ یھب اکہ طنطق ےن سا ۔ ےہ لکم نل اتم یکس یکے یوق اروا یک امت یھبرپ ںورشیےک ہیلاقص ےن لاددالعےک سا
 یکی راد ف یکے را سرت حق ھو راک ارم یر کوج نار اک طط کاک رص ای یارو اھت یارک راے



 نار لعب نشل فلک م اورم ۳۹ موورصح .....شا اج ....نوریلخ نہار اج
 نسل حس سا سس تہ تگ اس را
 ۔اھتایکد ایم ےل ےک دی زج طر

 کتا ےک موتی ان ہیلاقتص کی ضاھکر یراچ سلس اکے کرا ہج فالغ ےک ںوکت اسی نخ روا بدار :تدابش یکن اخروا ندا دارم

 هک ورق تن سالع )باردار يا ادحب ےک تراپش یک ا اکشن تاہم اج ںیم ےل ے۹ ۓوہ ےت رکن

 دا تموت یکی اک( مرت

 ابالغ یک اطا اودی ۔ ےس کر اج تموت کن ارس ےھجم ے اب ےک مورروا ںی یک لیک تہب ورم کتری ام. و دارم نړی ر ولا

 ار شناس 9# نام رقونہ ےنارھگے رسود گیا ےک ںوناھکرت ںیہ ۔ے وم یی ۹کی وراپ ردم ےک ارس کاپ ےک اروا

 را نوت عکس یاو تاک 0 39 وک ون ب یری اشو ےس تر لکت کلک اورا ےس چنار نه ترک

 یو هاش سنا هر کارت یھب آلے : مات شر یلار رس ییسرواےگ ےنوہ اب یداش ںی ںی آنی ےک نا قو

 مداکت عطا یک لا یت وت کراس یکی اروا نوم رت نان مک کیا لار ایر یھب ںوقالع ےک سا ےنرا اہے یہا ےہ

 گشت راتفروخ کی مات کی ویستا ےھت رک رسالت ما لا اوت ووالع < شوی تسواراد ےک اتر اونب ےن دارع۔

 تش یب یوتاب الان اگءءایحب ےک ںویایماکی ا ( کنف )دو یتےک ےنارھگی اتقچاکس لپ شیپ ہی لاعرہہ+ نکیل لار

 بیت ناکام تم شل تم کاپ راز

 ماتتا

 نرش یے تالا یک نا ےک کن ای ت Je ںوتموک یاو ےتکر تے طے رس تاب کس روا لو 7 "اه

 ناب وج ےگ ںیرگن ا رات یکں ترک ناکہ ےل ےج وچ دعب ےک سا۔ےہ یئوہہ نایب یھب راک ته بر ۱

 وی درک با مہےک رکن ایج تاماع ےک تصاوکیکن اروا ںوربرب ںی ےھج ےرستچیرواء یرب ےک لاو ز



 یا نر 9 نورلغ

 تل



  نارمکےک ناروا لئاقرب ھی ہقی فا لاش و مو. 2 ۔۔نورظ نما رات

 میحرلا:نمحرلا ہللا مسب

 قامت چاک عت ب رع

 نفرت تستی السا ته م لات یک لاذ مے ناروا ںورادرضامفانپہا ےن ںوہانپ تشپ یک ےک نوت روم
 ےک رک کر وکی کواس کت فالخروا یکدخز یئاہید یکن ارکن شمس ناوکں وربشدا ایلاپ بلب نا ےت ںیم لکشیماوقا فلتخ وج رپ ںوگولر روا
 ےک ذم اق کد اب آر یتا یز یخ یم ور روا ںوقالع ےک زاددرود ےس ےمالسا کت امی واءایلرکرا ایتخاوکں ویگن ید لود ها و

 ےرھگک یاروا فرط یکن ادنامم ےرسودےس یادتان کی تمہ اشو روا سیلرکر قیام یت فہ تاباقم فلطخ یم لن یہا یروطع ےہ

 ی ر نوم لش فرط کر کے ر سود

 لا یدو آو یشوخروا یکم ئاق تموکعیکرسود یک ماونم س سنا: یوم مک ت ماشدا س قارع یکن ادعب ےک لیتو: واریماو

 دید وام ارو شی لس کن اروا ےک وہ رت سیم ںوطخ فل ای درمپ ےھت ےک چن یھب اشداب ےک می برخک کل نج ےچنپاج تم اقم
 ںی ویک ابر توکل کنز یلاہی ددوا لو گاج سعید کر کس نا ین یر شرک اب سوسن یکم ارآش یم ںوخاخ لا یگگ
 اروا کت یکں وراوگیروا 1 الضاد تارام یارک ولوو کلام یکے ضیق ےک ناوواتایکل ٥صاع ےن نوعی رز مولتو تم اشا

 لس رکن اطلس لت برا رز ذس لو 2م بار موگو کام اور دن نرتو بی رب آب اپ ماتا ےس
 روا لوم الف ےک ںویروا ید تام وکو رت یکن بس کک اچ فرط کن اوج یررگدد کاخ کا کل ورادرس ناےک ںوادن اغوا لا
 مارا راک تموم ای هرم یت بر پال لے سویا ںوھتادکک تں اہ یک ونا کے ںوراور از

 لاو تیبا انس نر« یر بس تار ثو بس یر یو یر ارور لیلز ںیم ے برفک یک رمن یک

 دم شم لگو اد رو کس نما کس ویو هد هدر نت ترم

 رلبخ اک زمع ںی ںوگول نا سیب دن داور ںی ےس درو رپ ےک ناک وکری سا ےن لوھ ..:تارایتفا شک ںیگولنا

 تگ وہ لئاش یبا بر تیام ناب کک ا دوخ ےک م انتم یک کم ےک یورو ایکر کن اکر انا: ےگ ےن ست الایخ ےک تب اشداب روا ایگ
 وف الس ارن اید رکو کاپ بت لایخو متووآں ودا فر یکب شو بصتروا تالاح یئارعح ےن ںوھا نین نم وہ کیارکل وت ےک لوگو ماعروا

 نک آش رت رظس یت ڈراےہارآالچ اتوہ یئامیا ےس فرط یک لا وھپپ بسی وکف الخ ا نا د

 ےک یے مالعا عو رش یم یخ کی اروا ھت فیرحم یر کت کرمان لو... اش ںی نعمروا نب دلوص
Lsتل نامیبا ترصف ےن نیم ید از تب دارت کلان برے ےک کے ےک تہاشداب روا تفالخ دعب ےک اے  

 ےگ ابل اقوام شرب کارا یکم ترقه رصد مقادیر کس تف الغروا

 نی دحس پی ےس لی نولبلےک ناووالعےک نا ںیہ ناز او« نانطخ میز رصاو عا انک, یل قل بق اش سیم عم
 طور« لو نیت« اون بل شیره اش یو ریو ناو را لو مار یدک ناروا صعصن یر ماعروا رب
 ۔ےھت لئارقےن او نیک قلت ےک ناروا سش عیب فن ےس طس رھپ اپ بس ےک لیوا میت: نابیشونہ: لون لین



 نا مکے ناروا لاقرب رب ںی رفا لاش ہہ موس مخارج رت

 ٦ سوا ے شیٹ راضفا ےھت سال نا اے سیراب نب نالہ وا ےس شق ینمی.....ےس سیم لنا تیم
 عو لئاق ماس ےک سک یو مو یک 2 بکن ب ثر حا نر دیب ز دام یگ جد ف نادر چپ ےھت لاش گرام کیو
 و وہ شپ ے1 دم گارد ودر اور دا تست ال یر نلا:نادناف ےس ب

 ےک وب اک ج کج ےن اپ کے اد ےس د تی درک تب یر تعا نوھ یورک و ئاق ییہ روا ب ها ش نور

 E مکر شارب

 نارا اکی ایکس شاء اھت اتم آس یب نس مان کنان نارودے یاد رگب سن ےس دوا یک ا فرص لی یف الو مایا الوا یکں گول ناا

 رب ین < نم اعتلای نر نی کہ تعا ےل ےک وما یت یئاھا توا یو قر یل

 ںیم چپ ےن بال یے قرشہ ےگ ےن سش لود در انا زا ےک ن ےگ یلچپ ںاہ ےک ںورسود تمولق

 رواہ وانا کیس جو اکن اروا + کالب لا قول اےس ںی نام ںی ریپ یی
 تے ناکہ ا اھکر رم مے تیغ روارشوا مارو تحاروکپ آے پا ےن ںوگول نار ای درد پن وکی تر ددوا یئاگدخز یک "روم

 ںویرن یم حد کل فیس قرن چ ودر سرش لفت چپ کراں وتا ہد ےک م اہے راش
 ۔ےاتپکے وہ ےترکل یر ھٹپ تالاعےک

EE E ARE Esہر  
 ۱ ےہ الو ےن رک لود دیس اےس حر اسب دز ےس وراح یجب کد 0

 طو نام مک ارام رم ترا ار ون برغو قرن سین. :تایفورصم سن یکں کول نا
 فر قفس نا وہ تست شهدای ف السا نا تی رز اات ماقا

 روا یر اح تزع ںیم برخب رش ےن ںوگول اس پنیر رورض روز ایا کتک السا ترم کس انا
 کیدا اب آش تاناض ما نرخ ست شاپ ویی نا سراب لاین نوت یک ں اہ و

 لب لب ےک لیتا ےک نا یھب یک سننیوا ے1 امسرکرلجئا ےس تی ی امام رام نام
 را نرطیانآ 2 ور را نر ی هر یر یک ا قاتل ن ناک یہ نه تب

 بت تسمه سه سلب رب ر خمس کس برا لو تار کرک برا ۰

 ۱ رر اوست ںیہ ےک کر کز اکی اتے قب ےک قط سا یی برخ رش مت با و کل اق بیر ںیم برغش نرش

 زا ںاولالع ےک بروات فاو ےس یہ رکو رک کولاک ی رک کرک اکں وگوا ناووالعےےک نما ےک یورک
 ھا و a ےک مسو مروا الپ وم یم سو ےک ید سوچنا اتن کوب رب رغم ادت کو ےک نیب کرکذ لخت ی نور ےگ رکی اک شا

 بایت الپ اک ا مت سا انپا تالاع ےییج ںی روا ایل کنروکپ آے پا ںیم کنر ےک ںویس اپ روا سوت یک ہو وا ےگ وہ ٹن
 ںی لز

 لک وی دی تنہ زد بو ز ت الاع ےک ںوول ناےھت ہم ڑپ تماق ا ماع نب یالب نجد ون: پ ںاہج ںسیموہ شی ہقرب یکن یکں ویر ....: قرب
 رس تملک گلوب یخ مملو روش تمولع هرکس مات سیم سا ناروا شیٹ ےنامز ےک اه لات تو
 ۔ےہایکہراشا فرش یکن ا ناروا

 ایج چچی اج فرطیکب رضا ےل صح یج سوگ کن ارکل تا ےک ںوفیکس ےک ںد یم فرط کب رفم لال ال ونج بج



 نار کے ناروا لاقرب ب ںیم تی رفا یا rrr موم... تر... ندرت رج

ENتک ا 7  

 روا و" ملت اک وس رر

 ورک حوا ہقرب ءںوہاسنےک نان جہت یہ ےک ہرا تا یت باکس نا یورازف

 روا رم ںی اد لار واریت ۳ر و الوا مج ناپ ےک نااروا# ا: یکے دالوا یک قم نار ےک ہر قع وا ردنکسا دالوا یئالسا یلاو ناپ اردک

 ےک یی شارما نیب یہ نیہ ب اک یاب جلو فعل نا« سو بوض فرط یک ب تو کی مالس
 مکہ بع ج ناز مدت ںی

 a E RES :ےاور
 تا رواج ےک وہ بو فرط کریار روا ںی ےت ال اور کوچ ںی ےسد لا بالکن رفتی روا اتوہ بوسف فر

 ]0 لوق یب یھب

 ےتر۷کبوسنیکپ آے پا باج یک دنادیم ےک لیقد الب لاق م تے او ےک سم شالح یکں وہ اگ اچ ےس سج لا نا ایت ا
 ایدرار تے ناغیطح کب وک ات )وکں کول نا ےن دیس نیاء ںیہ ےتت ردازفروارح اورہ بیہہےس یم ناغطع یف تر کنج کر سنا«

lse 

 تذکر ںی جج کا DR گلاس کم وارد

 سست اوست یوم شز کل ی ےب تربلشرب

 ھتاس ےک ںوگول نا ںیہ ےترکادارپ تر ہررقموج ےہ انکی جن اگل اکی ڑاب یش  ںوکوانا+ءےہ نشا اکدتاولو ران زروا ےس ےس ہراوخ یار قرب

 8 _اگوہ لزایتاے و کت کا نی ںیہ تاج وہ لاش کول یا بوک

 رب هس راس تنبم لای باکو لالب 9نہ ےس ہہر لک ن ںی ے ر ل اقدر کس برگ لحن. :لازق او رفص
 هو نم کلاچ تا کشور ترا تي

 8 رکا اوہ یت سگ یس ر ا کیر ب ںی لام تخ ی کے ک دو

 N ۳ تے ےس و : ٹیہت

 تامل سکس نوید لاک نا ںی روب ےس مانے کو لوا گاوں وا شرا جو ب رک ناو کوج
 ا

 نا ےن ںوھکا ونگ بان ناب او در پ بلاط یلا نج مفت نم بسر بر لی لول نا کوس نورد تارماق س

 به 2 رو ینو تر اھت لو کارو ے نور ے بس رفاودو افر ےک رفت نہ نیم سیل آگ وای اےس لا ووا وکو

 یا قع یار عا رام لیت ےک کت وہ آت یک کت فرد رم خو... لا لک یار قع
 داب آک لک ےلییت یب زی ےت الع ےک ککردب ےس ےھت داپ آلا دی لک جم ےس مکروہ ھت دابآ ایت ےک ان کک مزق ے ب قغ

 ےک ہبعشونم نایمرد ےک روا لط؛ ترانس نرم فی مع نصاب کے

 تب« گز چک قاسم ںیم دالا مادہ فرط کر دک سکی کک ںیمدابآل



 نار ےک ناروا لقب ب شہ تیرفا لغ ۳ موم... قفکرل....ننورظیم یر
 یا لا هد ی Ee کک متی وقوف ےک ناروا ںی شداد یاب
 - لو تب بم رقیق ات نویس دیور کوراےک ساروا نعم کل

 دال کس راد ماش. نوا کمر تامل واشر ام یم ماش ادب ےک نا ...: ہل نب ءارھ لآر وار رام ونہ
 تراک ری: قات نوطب ن؛ ۓومارما ےک سٹ یشراع جے کدی رپ ںوروکں وہاب سم

 تموکحی کن ا ںیم قارو ماشرواانپمونجروا لپ

 نامی تر تھ کس یم ںولکنجےک ریٹےک زایج ش نا ہہی ماش کلیہ ےہ روبشو فورحمےس لن الی بر باشا نک
 فیلم ےک لال آلا ںیہ ےک وہ یک اق ےک نرو در بلکہ زوھتاس ےک نا ںیہ ےک اچ ککے ٹ روا ںیہ ےترکر سود یم ںوقالع

 نیا اں ےک گیلا لار ںی ف شام را لات ئے شناس

 ۔ے یی یل آرواانہم لو الوا یب لرے کل ٹیکنا

 ےل رض لآ روا ےک آب لات ارم ل آپ نار حل نارو را گول بسی ام نما یک لآ
 9 جد کتب اروا یک اتا تصاظا شی نام ےن دیب :فیلعکس ناروا دا آم حاوفودرگےک ساروا سیکوہ لقوا الی داد لات
 ےک اشد اروم نر« لا بر یا ےن ساروا .ےئسوہ لئاش تست نر لک ںی چکن 00
 یاب فسا کو انا ب ریل ءار ل ۹ک _ لوح راوی لا بسچ ہایمکے سم اوج ےک نا ماک اکرالصا ی وتسار نایمرد

 -ںیہ تاج ںیم ںوکنو کت ہیرواےہاتوہ بج تب رو وتو و

 ےک ناں ام یئاھچساروا ےتوب ےل کی اتے رود ےک ےک بارات نا. ٠ل اق فیلعے سود تاسےک ضر
 قن لاق یا کیواڈکاےک اےس ارم لآ رص ےھت ےت وہ لئاش لی فاع یتا ےک لش ل آر ماع دا رر ہدیب حر طس نج ےتوہ لئاد ںیم فلع
 ٠ ۔ےھج کر

 لاج ےن ںوکدت ےس لا حر ط یا )۔ ےہ نشا روا کیا کے ہیق کج یا رام دق تورا زت بس یش نا
 ۔ےت تاج سیف ذرط یکں وییزراومہ ےک آن آنی ئی باپ ںولیک ماظخراھتہ ھم ےناز اے

 صر اپ ےگ ,گ 7ںیم ںوڑاہپپ ےک رواج ا ںی ام لثه حس نرو یو تبلت رنک سن :ے وب نکا ام

 کم یئاکےک نا یھب ۲م( تموم حرف نرود یک ں وج ام کر ج )دیفروار یک ےگ 7یم سوپ ےک دساونج ٹ رواء ےک آب لاغ دساونہ دعب
 با اط( ےہ روب شے مان ےک فن ناا نی زی) رپ ںوقااع ےک ےچچج گم اپ نکا ایگ شاخ اکو هک
 دعا اکداب ےنردعس نیا ریما ںیم ےھج ب نیک واسم اید يابد رهبر طی 1

 یم ہوروا ےہ لصاح ہلخوگم الونت ایمرد کس دید ژاقرا 'نامجننمروام انہ یزاجروبمش شی نا تو ساکن رز کج نما الوم

 لب ن ربومو فیکس ناجا

 رپ وک ےہ یش نایمرد ےک ر ہت وا ماش ردا ںیہ ےس فرط کم اھ رکو م ےس سیم نارکں یہ ےتکسدیعس نیا نرو رو ماچ وب
 س لولیقرواسا رانا ےک ںوقالع پا گولہ ء ںیہ ےس ںیم ےل ملیر وج (ہبرخوہ) نامالس نب سونپ ن یر من ی نعم نب دبعم نب تلخا
 ایمر د ےک م اشروا ارعا وم پچ ہوار عج ےک مہلونہ ایر س روا ںیہ ے راز کے تاک رب 0767 ے الع هز



 نارگے ناروا لاچقر رب شبی فا لا | ٴلج .....نورخ نار اج

 ۱ دو جگر ابا تالش ںوقالع

 ےک ےن لیں یش ےن دیعس نیا ءے رس ذپ تنوکسس م لکو کہ ےس ریہ ز لاب ےس ناروا نوجا م نوب ےک نا ..: نوبل ےک نا
 ہسدع نب ام نجانے اہ دروا؛ یھبل یم انہمونب تموکعی کل نل آں یم لوڈ نا: ےایکراکما ےس ےنوہ سیم یزمونروا ےہایدرارقت سم نو

 بت سم اقا کس کا ےترکب وم فرطیک کن ہددب نہ اسب نرم نکند لپ

 ےہ نک تانج ےس رب یکتا نگرش نوا وب لب 2راه نور نا ....:تسشتملق یک لا
 ییا شے اپ ےک ںی چسب طی سن یک اروادیشرک ںیہ تا انپ کشا ےس تاب اہے دل کا تاب

 لو برتر نت فو نا یکں ولیج نار چس تاسف نود لکل ںیہ ےس ںومالخ یھت کرنیکا نر کت اب

 ہک ںیہ چیک انصار اس قدمت زا ےک تموکعی کب وقتلونہءادتبا یکی رار کن ا.....: کنج کل تا س طرق نشر
 یر ارج ےک ےٹ ءیگرادرس نیر ود ےک لوبیا روا تا یم نشروا رر مرک روف کت ہم تا ےک بارا ییہ نہ ھت نب ییا

 کے لر ید آی دیہات کس تاج یو نوچ یکن ووارھج ےک نا یھیودرواءاھق ارج نب لغچ نیب جررضمرادرساوباکین اروا

 ای ماش کش اہ هدر بیک اکی لک سیم یقارع اس ےک رایتخہاق آے ہا ےن سا بجاھتایکرایفرگتقو ساوک یک ا عالفےک یو

 ےس لفہ نب جرفمرکگ اب ےن نیکناروا یئوہ تساقے سا کک ےسز ھم نب زی زعن اد صمرکل ھتاسےک ہطیما رقر ایل کض قرب مضر وا
 ۔ازاو ےس ےدب کے بل تفسیر ف تگ کل اس یاس اپ کرک رم یا سا

 ٠ے رارج لو نا اچ لا لاپ تافو م ھ٣ رواہ رے تکو ناشر شی یر. :یئارعحی نر نی نامح

 مصور سکس لرآی دی ےم ت تخم ا افاخ ی اف ے ناحل وہ ترش یفاک یکی اردوان نارمجن احد حب ےک ت انو یکی ا

 ءےج ےک راعشا شی دم یک ا ےن یا اھت ایا یک یقوکں وقروع یئاداخ یک اےک رک وکق وراب یمنی د شئاف تسلوکی کرت قوراب دا ےک ناروا

 مزاع نہ رد نم رد یئاھب اک رول مزاج نج ہیر نب یل ءیگوہراوج وار ےئل. ےک تمولیکں ویب دو یکت ہارقا کی ہن رظمنب نامج
 بلد اکل شل آل کس تر 9

 لضنو اج ےناو رک نفتی رب دادج اب آے ک مزاع نجد نب لفضکں یہ ےک نا روم ..:شکررچ یخ

 وال رواتب تس یی رم اک و نیک ایکن انوکں کم نا کا کیا جا نیش ےک ینا اھت اتوہدحتاسےکر صفا وا ریپ

 -ےئ درانی دراز ۹ےا ےن ہقدصحان نامہماککل ار کاج ساپ ےک و نہ تص لرب یو ل اکڑ جاب ےس ماش

 نب لساکل سوم لولا فرغ نب شو رق لش ی تو ا کی فلات ںی * باکس لم نب ھ ن اطعاس ےک ریز م ب ترص بج رھ

 لیک لیک ںیم ںوگکروا ید یتا اک دصرکل ےن( راک اروا ےت رجم داکی ود یکہق دص کول بس )ارا ناک توا شیر

 ےک یھ نب قد بر نم روا ایکن اما بوت ناروا یک یازفا تز کن اے ناطط هاب اپ ےک ناطلسر کوہ ہدروخ تساقرکپے ر

 ےک کک ب لطتزاجا کے ناج فرط یک لج ےس سا ےن لن الچ ےنرکک نب فالخغےس ہقدص بج ناطلرئ اید ادخل کاپ
 ر یک تجرم یک مت یک ےس اے اطار ایک الچ فرط کرا نک یدید تزاہاےسا ےن ناطلس ےن ڑکیوکق دصصےس

 ےہ اک ن ا شیپ رواءے ےس ں حارب لاآردب دا خب کے اچ ۃنپ ےس ماوکےک یک ر ورخ نبا ...: بسن لک اکر رپ روا لش

 دعب وج ےسایکب وسلم فرط یک یرفم لوک یر ےن ںوکول ن اے نم چ ےترکب وف ف رط یکن اجل نی ہیبر نہ لے ال شا لای

 اھت یٹدآ باک ارج اوم ےس ہو کت قفا تقوی بهداد



 نار ے نادال قبب تیرا لا ٦۷ م حراج ورلد
 ےج ےس یٹو آی دو لا ےہ ےس توا نور بار کد نیا یک لکھوا یت ب ایا کد اورہ مییں یہ ےک
 رود یئادتبا ےک مالسا۔یھیگ ی سن ہیلو نہ لا ےس یسااھتایانرہاشداب اکر تب ےک 7 7 7
 ۱ دیتی کے یگیوہ تز الوا یک ناچ ہاں وہ ےس الوا یکن ال شپ دوا اره نکن ی یاد سج ے وہ یک لک
 ۔ےاچ رگ و هش ےک بانکہ کت یی: ےہ اتکر ل٥ تا ےک تیبصعل ارگ رادرسرپ بور وا لانچ ےہ بج دای نا

 ایک تاس ےک دساونم ے ککے ف٢ بج کے ساتن ایپ تو٣ ےک ہک تےک بنک ےل نم: نیا ....:تصاقتا لیٹ لوڈ اہ پود
 نلیایاوکس الع ایمر د ےک نآارگر واکس نا فسا روا یاب و ایولوژاپپ لود ناف نفر دا گم یم ںوڑاپپ ددےک یوا

 رایت تصاق م ںوڑاہپ نا ےس دس اروا کروا م اب کس نر کد که تسیذ فرکانس شر امت تس شش ارام
 ےس تر یکں ول یئڑاہپپ گولی م سیل ءاڑوھچچ ںینوکں وڑاھپ ےس دعس نہ ہجرت نب بانج نج نامورونب فر سرت نوع یک
 ۔ںیہ ساب سای

 ے کم ےس شا سران جرج سنگر ..:تقیق کا متن
 نیت سس تراز فلت دهان کر نره اين اب همزن ےک آے ون ےب ےک ناروا ےک ناک لفرط کم اش کوا

 ملا ابدی تب یک( ںوڈاھپ 4 ین واچ ا)ےہ ںوناکھٹ 7

 ح اصونہ یم ںوگول ناءایلرکس قل ےنپاوکتمولع یک لاروا حاد ےک بلع ےن لوس لی یم یمالسا کل امیہ اعونب بج .....:رماھونب
 ےل ونب سیم با رفرو؛ نس ؟ں او فرط یکل اذن یئوہ مت کا بمجر هتک تاس ےک بالکن جر چہ وج ےھت لادن
 ۱ ۱ _ ےک وم شٹورف ںی وان یک ورادرسےک

 تموم بیل مد لے بحر کی اد ر میک ن اہ وب کش تارک ماش .... بیت یکیرادرس یکن ا ںیم ار ماش
 رک کن ا بیتاب ےس مچ ایک م ت الام ےک ںوہاشداب ےک اشد عز وا ںوکرئ ورک تاک ا ےن یر کر ےک ید کا ےس زا اےک
 ررر حب ےک سا کا عج اتر ماہر نب ین ب ی( سیب نام ےک یلواع) سیدہ ےک بول لب ےک سی اظ وٹوکب یت رت یا یھاودنت آے
 ۱ اترا طراح نہا نیر لا م اح ماش

 وان اروا ایچ ےس ںیہ رات اتوم اشور ھے هاو سکر لشکر آجر ا ناکام ےب ےک سا یم ت۰۴ اح! ےک اروا
 رکن یجچپےس سش: ید ستم زےکۃ امن اش اش نم فظم نب روصن لیک یگ ود یکاطعریگماج وکعغ افانبم ےن ہیملس وخ او اہک پ رپ تولاج نیم
 لاک تساوی ام ںی ےس امر ن ولف نام الع یوم

 ےل ےک تعلاشم یف یلخرواایانب نا کم اش کک وک لتا ےن یا وتی طوبضم تمولحیکں وکرترب ںولتبرع یم ماش کلم بج وا
 از ےک اراک اےٹساو ےک تظافت یک وقسارروااچ برکات رادرسوک ی دادفب ےن مکس روا نشد ام
 کسر اپ روم پت بشی هدر ورک ےسا ےس ہو یکن اواتروا ےناھکی تک س لش ل اجبر نب یت نل از

 ںاپ ےس ا رتشالا یم ڈے ردا یگ ت فلاق کپ اب ےپا ےن سنا یب ےنرک پ ناہکویکی رکے سا ےن ںیوبر عی ےنامڈ
 کافه تموم اش سارا کت حاکم لوبیا کس دادیم ا ۳۹

 فرط یکم اش نود اف نب فرشادب ےک یاماها لٹ ےک سا ےن نوا روزه ےک ےنوہ توفےک ان کہ یک یا ٠
 رواں اب کس روا یوم کنم نسل دال اپ کس نرگس تام کیا یا یا 3م صد
 تک قبتکل داع وا کک لا روا اوری لاو رضا لس یراق رک ےن ےک اتہكلوطدیب روایرکراقرکوکل



 نار کے ناروا یارب رب لم تیر لات rr مو صج ولج ۰. نودلغ ماترا

 یں زم اشواپ یر ات اتم قارتا یک لگ احتماقتتا رود ریو ا شرود ےک رصان وا ایگ آں یئاورپ ترامادر ایودەورواایدرکا ریآدعب ےک یھی

 ےس یارک اب شے عا کا ںونود ناروا مارفالا شورا سارق یاب ےسا تاب یئوکیکں وگج یکن از انا ترنم فر

 یوم لات روم کے ےس ےناج ساپ کہ امشدا ایر ڈ ےس داشدابہدرداء نگ ےچ دب خیز ساپ ےک روا ےل آ

 نوید ار اکہ رک وکی ا کچ کاتر کت یاعر یکے نے ک سا ےن ہاشداب ایگ اپ ےک ہاشواب لن یگاھپ اک سا سچی را

 ۱ ےک _ایگہراوہاراکنحد

 لاس یماروا یک اطع ںیتمز سا ںیم قا عر واایکم ارکااکس لا ےن اشیا یکراج اج اھت اشیا اک ات جاست رخ الل ہور ب

 ےک ےن رکی شاروک صان ین بہم یاب ےک ساروایوسروادقا یب ےک سادوا ایکٹ ول یاد فرطیکل نم ےک تافو یکدنب خم

 اردک ولس ایا متا ےک ناروا اقا یر تم آدینه رکن یو شاپ کنم

 ےن لش ل آر وار ایہ روا یک ےک یا لاس یا روا ے اکے لے ہعقا دب یئدرکل جادو ا تراماروا کریگا یکی اےک رکی تارو کرم

 رد هاش ایا چو( اطاس دی کی اوت اک اج ماش روا رکن ایم فرط کل ورا ار امد کس لایک ی تاسکسرقلکسابهپ

 روا لاس ںوربشوک شی رو ااب آف رط یکے اورد ےک ماشوو سمت دعب ےک ییلو ےس روا یوم کانپ( بان )لپ سام وقیکراس یک ۱

 لس یا روا مر یاب نا کولا ہیبت برع ےک یارو لک و تسگول اس_.جم سااھتدنیپ فاصنا کل امہکنوچ ےس شی نا

 ۰ ۔یرعتلاعیب یا اہم کب کاروی دو رکا اجر وا کز یک

aaیک اونم اطلس »یا اهر اج اروا کل لصاح یگاسر کت اطاسری رک یوم لا  

 نا ےک سا سا ھت خام وکم اک سا ءار ہوروا س یکن تاپ اره ست یم ریدر بو تبار

 یر ۶سلام وا ںایٹنا لادهدودلاپ ےک کاوو کک ت لایا ر یر ود ےس ےک ل وقرچ یوکے داشداپ تیمش عقد لار ات ۳۹

 رپ ایک اوس یوکے نا ںیم ےراب ےک تجاح یک ید روااو ہنر ضاح بد ےک کیا سکے لین تو احصاوورداایآرکےن ےڑوھکس
 رعب ےک ےنرم ےک رصان دوا یئگا کد پوس تمور یوم یدلارفم ےس ےک سا ںی یئاپ تافو سی ہ9۳ روا اآ ٹول فرط یک اقچا

 ۔ایگ دت نار کین اہ ےس نارد کن اردا ےک کل اقا یو ی رلار فتت مر

 یاب نیر ق سہ ا اا ارح یکن دلا فرش یب ےک یک ب لش یب ےک نار کچ یکن اردا ایکو توا نابلس م ۳4
 دادا ےک ھترئات نار کپ نب فیس یئاھاکس ایکن ادا ےک ےس نیم ا کرتی کٹ دیلو لا تر تروا تو ماتم

 نیم ایج روا کرک ش عوف ےن لب فیسر چا دنمو اشد وکی پن انہ من براک یک ادواایدرکل دعا ٹو مس ےنرصا نب لاک

 ھا اھت ل یم تاافغکی کور اید بج ںیم تمولکی کب یب ۱ے ران نک ن اطاسر حب ےک یا کد تاکو یسرواایکہ لم اقتم لا نکا

 نارو و 9 ےنانم نیت روا یک یر یش یکن اے عو یکص تا انب ار منت

 نار وک لت تسوک رسد پهن رهن نبوت کام نرخ ابا اردا اب تاند وی ۹ ےن ںاروا ایگ دانہ

 روا یک راس یک ا ےن بان ےک اک تں اہیہرمکش مم تام یکی ام فان شی ھت اتم گاو رژه نا شوی اور ید

 وکی گن یوم: یا واز اب لای کلا ےن فرشا ناطلس کتاب شویی + شارپ کی دال ترا گارد

 رمش ںیم بلص ںولد نا ایک اپ داہف لور شا ےک وہ ناپ ےک سارکندروا بالکونہ لیت وت آر اوچو برق ےک بلص ہو روا یاب نارلک

 ایر اھگاوکں ومت رواایال ےک رک کاپ ردئاہ ےک نرو اج کت وھی ےک ناروا الم ئل ےک ہلباقم ےس ناوو یرئاق تمولعیکی رر وصنمأ

 زق نار فان روایت انب نار کے ورکس کتا پا رق سر کرج ی اروا کد تسککے ساروا ی رکب طوب ےن ںوہنا

 دایدانب نار وکی نم لغزش لب ی



 نار کے ناروا لاقرب رب ستی رفا یخ ۳۸ ؟ل.....نورل نر ات
 شوای دانہ نب ایر اید ناماوکس ا ےن سا سیٹ رک ٥صاح نیا جل ےک رایخ درک اکی ماس اے ل شوی اا رھپ

 وکک یل ام یئاھچ ےک یا تے وہ تو کے اھ دور یر پنوس تا هرادر ےس اروااوہ لگوخروا یشار ےس ساواشداہ وت ایگالچ لاپ ےک ہاشناپ
 انس یار بنر! و نیرو نیو له کا سگ شیوا درک هیدن نر
 اک ل ا امت نااےک ےل نہ روا لن ود  تدم لاردا اھت اکی ا دا نارد یخ کہ ریت روید رک ل ورح ےل ےک لاس کیاوکں وفود
 ہد کک تں اہی اب راترکی خرچ جی رذ ےک یراق نب منبر جھتاس ےک سارہ اظل ناعم کک ہک کا ےس یادو تس شن ماش سام
 ےن لئااای درک ار ان ےسا ےن یبا لا آ بلا رپ مالک کرا نمناک تره ترا دوا تل یکن اطلسرذا ایکو ار ان
 ںوگگنجر حوا یک لاتسروڈ گپ یکروما ےک برعےن یارواای انب نار ھوگا اب نان یو را نت ادا نر کلو نا
 روماماقروا۔اب دم لاح لاود کک صرع یفاکردا یو ہر تیا تلاح یک ئاردا اع گے گارد انہ یک دا اتر کلا
 نام وو یئوکاوس ےک لار واچ ایکس لات امارھنااک

 a raf لز ناي و 7 وان کر ات نی

 سن نس ی ما لٹکا

 رر یار پاکر صحم نہر ماع مہک ب ےہ ج فرط کر کن اپ تل کد ےک قیطع سا م؟ باروا...:ہعصحص نہر عا ون
 چر ےتالع یم ےک ماشددادنیب ھم مات یر نب بحری روات ےہ رد ٹو ذپدرواورص اتخ فار طا ےک نی ع بالکوہ لیٹ روا اھت اتر

 ںاہ ام نت  یفوا ںیہ عاد نایمرد ےک نادزن لیجروا فن اطوج ےھت جج ر سیم دارا کد نا ےک شک لہر ماع نب ل الہ ونبدا
 لر یاب زر لیم تالخرود یئالسا بسر روا ےس اتوم راغے ل کک ایمیل تر شاه ےک نا
 ورک ےک ناک ر ییج ےک رک روک رط کب رخو کک ت اہ ےہ ر م لیٹ ماش لالہ وج روانہ کیا اماکف ار عا ےک سرو نارتر مکس ےگ وہ
 -ںیہ شب نایممرد ےک تار مروا ساف مم یمصنا برغم ناک ک نا ےس سٹ ناروا ےگ یکن ایم مہ ےگ آس

 نرم لا نا برنج هر بیا را اس مطلق مات لاک الات
 مبلغ هرات تس درب کب غنی گاو یئاھپ ےک یش اکو ج فولد وا ںی رام نفت بن فک
 ۔ےرہھتتراوروا کلام ےک ویز روا ںورھگےک نام لوقالع نا گیلی لب کیر مزایا ام ےھت

 چات روا یر وفم ہاشداب اک ن اس یی ھ1۵ سش 'لوقالع ناروا ایلر کف ہقالعاک امی ےس بالکوت ںوہا 1ں رط کاک ےس اہک د یعس با

 بحارم ےک ناپ ںوٹاپز کل روا سر لا < فارس یاد وات رولت ارکستر
 لت نیم ہد ابن روا ا جر نایمرد کس تارف ارج د لک ناروا لخادحتودایزروارادلاب تہب گالی روایت چھ روا لغت اک ں ورک روا

 ۔ تارت ےک نشانہ گولی م ےن اہ زاروا ےک فور عرش سس لار ناں لاا ےس سش یک اروا ںیہ ےس سیم لیقکیھب
 رج اپ ےک ںی ا: اص نم نیت تراما یکن ا گکدع یک ا ولعم گرام دامت جج ریمےہ اد نایمرد ےک ذوکروادر ھو کافی داذطساد



 ارت ناروا اقرب ب سشرتیرفا لا ۳۳۹ ۷ص لپ. .....نورلظ بارا

 ٴماد وج ےس ےس یم فورم کا تاج لڑ روا رذتاطردادادحتلا

 ےک نالہ ن ںیہ تالاع ےک ےنوہ سٹاف واہ تیبدم ناک ون اکھٹے ک ںوہر ےک ناروا ضخ نب ما .... :لاوحاےک نالکونج
 ںیم نایمرد کس. ناسارقروا نام رکو وروا ےگ ر زگے س دالب رگ نام ای راف بجای اب لق کوک ن اکے س لاج کت ابی قلم

 ےس بوش فرط گڈ وک اہم ےس ی ناروا چ مت ناب ج یک لاب تعا ییا یکن ا سم یقارعروا ںیہ ےت رگ ےت طوحعڈ ںیہ اگ اچ
 ترشی د لک آرم عر روا دار قق ع ہر ہاطروا ےب اےک یہ لو لب« کلوب کس جزا کوا تا نرو
 ۱ برو تاپ سا کس اما لاقی کنج اےک ی ولع م
 ان لوکس برنا ل وار لکا کج ب وہ لنا رغموج ےک ںیرکور کد تاک وخاش نا یکن اممج باوا. ...:یق الا یا ںورع
 ناروا ےگ ور ےس ےنآںاہیوکماوق ار ما لاقرب پ لابی دیک شش یا السا ید روال شرور کس تیلپاچ یتداپ رد ففش

 ایآ لپ چلا دری دعب کس ر برق ے ے دا ناکا اروا ٢ے بوور فا ےس مان ےک ی اھت ایکو اج ےن کنم شرفا تا
 روا ےک وہ لاش ںی اب دوا یفوج لا فرط یکں یی رب رب تم نا اوج رکن ںیہ ےس سم لئاپقےک ریقوج جاو کروا انکا

 سین وف یکن ا ےگ اچ ےہ اع مما وقام ب رح انب یک لک مالسا نبدرواایآروداکہیمالسا تلدحب ےک سا یس ھا ےک نا یہاشواب یکں وبرع
 یبا لپ ےس سا یک ؤسچت رش سیم ںویئا لتا ےک ںیہ رب ب ےن ںوہ ناروا ایلر کف لوس مس لا الت برق
 ے ہنر ذپ تنوک ںیم ںومیھتاس ےک موقی اهر راد ملال نره ےک لا ےگ وہ رر ده کای کج اہک د یذ لا
 روا ںوہھتں یاہو ہل ںیہ رش تافاضم کیلیر ہک نام ےس تاب ساود یھی کوہ یکت مولعوج سیاہ ویک تا ںی لک یں ولیت یر روا

 لقت اروا ےس آب رخت ںیم فصنےےک ید بندر یاب سین نوک ب رخمالب ےن ںوب یک اہک مے جھ ا اوب فرط یکن ورش
 ۔ےگ یب کن ایبوکب ابسا ماھتےک سارواوکس امہ یھچا کی ےگ لیتا ےک لاق پا سیم رو لو یاری پا

 ہلغار ںیم برقم اکبر

 ناد زف کاپ ےک فک اط لا روا بیس دم مد: ل...:تساقاوو تب ااج ےک ےل اد برش می روا ال وب
 فولیک ںوتالع یک اولو بے ار یم فارطا ےک ماشروا قاری فا ےک ںویمرکروا ںی ورم وو یھب اھت ےہ رام ڈا ان

 یا 2 ولت کرک یخ اس تو ےک نر میل تاقدا سب روا ےھت ٹول یھیوکں ولفاقروا ےھت ترک رب داف ںیم ںوتسارروا ےھت ےترکرا
 رش ےک ناداں وی اھروا ےل ےک ےن لت نا یبہ شیپ ےس فرط کت فالخروا؛ےت جول یھاوکں ولاو ےناجہبیطعدیب مس لنغ کت راز رم
 نا نا لا ےس نلا تی رشک گرام نیر رد مپ قوم و سارق اپ یی جاوفا ےل ےک ےناھب ےس
 ےگ وہ بلاغ قد ںور شے مااا تروا ایگ ؟ب لانے یخ یر ہمارا یبع نہاں ماشروارصم بج روا ےگ نب خوف کمار قت ںونودیب

 روا یو لس ویا فر کن ورق گن ا او یم نیب یار يک آب لا ےب ناروا یاس نوک وقالع نا هاش لخت
 نسب لات ور شر اس مت لپ و گلی لات اله با قرش هک لین ےایردروادیعص نیا ھت را ریپ وج ےک اش لار
 ۔اھتل را ڈباکنا

 هان روا مامان نادر اپ کر ون شاپ ناکام ج1۸ بخ ریا
 ورک کل الت دعا کج تسارف نور نیا ہایانب مکاح اکہ یرقان اوم ےک تداع یکدادجا ای ذات ےس ہللا نر لز حما نہ انشا
 وصیت تر قو » لوکس تریفو تگ هاتف دا کلاس ۹ کل اتو سازد پوست سوگ ا بج رواءےگ یک
 ٠یت ین یم مالسا الخ ظکس اید م اھٹا ےس یک ورکر اک رست ی اروا ےک تنفالغ ےن لإ وخلا عمرا رصتتتسروا ایک تقوا ی لام

 ۔ے ےس ل یا الاداب یں ارم اب ےک



 نار ناروا لاق بی تیرا لف ۱ اوت لج .....نورلغ نبا رات

 تانو یکایک ر تاغ کن ا لا٣ ککے لوت دیک لار ۹ھ کں ی ےک شپ ر لا ے ۵ تفاظروداکں اک ں ب ےک
 ۔یک وہ شہ یزاغ ےک ید صا یی وچ اپ

 مس رقابت رک امت یو نیترات سبب اب اح اکتنس لا سیاہ نیز عم ں ود نا ....: شاپ نکبرتم
 را 7 ناک تیر وا درک عون اروا ےس وے کر کا فالخےک ںوگولیشعلاردوااہکک یبل زاد آی کس ا ےن ںوگول اھ روا یک سذ ششیک

 ۔ ورک لات سل وفا یک رت کراعش کت نس لیا

 تر یو وا کت مو اروپا اره اپ اب لا ناز ات
 برو ترک مات طوخ سیل رب کن رقابت نوک وتو روا لو و ےک نورد ناوو نرود اولا

 ےن تو مام کیک ایتھے مان ےک کا لاج ج ماظلاوباء کرایا شر انکے ںویش ےک ناروا دیع یر وا ایکب غار فرط ی اوا اقلا
 اے یا ک کلا تعب ریس یو کم مم تو سا رومارشک1 ںیم ھتاپ ےک مہا قلاولا بج ءاھت ای درک ٹوک اک ار او یکم یم
 یھب کب ا شی ۳ رکاب ایگ رپ تم وکک وقت ینا ج مم اقا وت یک تافو کلا تب ریس ںی ہرا یر ےک
 . یوم تافو

 کات ناف فود ناکام ید زیان ناب سیار اد... یک نب نسب
 انا ےل ےک اوج لددن تم شاخ لو ارواایکب طاها ےن لو آلا ترازو وہا بچ اھت المد شپ پاب

 -ایلرکو انکے یدزایلادجشیدایمزو سا یھب ن سیب نم اسکار اصن لا کا ےک بلع لش یاس ی اار گاو

 یک اپ یی درا دوا اگے د تعاطاو تسیب کل وین هور کیا موز و فالف ںیہریبع کس یاب نیزعم

 فروا ںو نصر وا یگ کے روشوروز ماکل هدر اکہ دام ےس ںورم م اناکں ول و یبعرذا کے رک ہجددجو اے ےک مایق ےک تموکع

 ۔ےئ اتم ناشتو م ےک علا ےس تاماقنم

 ٣ روا انب بط انت اپاوک ار ل رکت سیب گرو نیرفت وب اتلاف یخ ییا ےک شا نواب نم ....:ترعیم اک یابی
 گام فیل وار لعاب هه تم کن ایل رب اراک پلو کت اس
 روا مند چه هک زا ےک مان ےک ہضیلخ یاب ع ءاھڑب ہبطخ کم ان ےک سا ںیم نادربق عئاج وا الاڈ یم ےنگ ےنپا یقوط اکت عیب

 وکت ود ناکراروا ناور ےک ہنانکح رط یا ؛ یاد عم ررصن اف یلغ یم ہاقرخیکں ویئاورراکم امت ن اء تگ ےن درک دہنم تان اکر ےک ویلی

 ںیم تااح رن ام یتا ہور یو اک یا ی نوآوری توک کک اےک نافوط بن نیک ینو وصوم رن یھت

 گن

 کان تالاح یا ےھت مم تالح ےتپا دی مات کرم رواہ ایدہ ضر مع کتے لال .....یتر یک الہ لا
 7 یورک ورشات رک الودود توک داور ےک نا: یکے کب ےس نا آی کیر

 ھھتاسےک نا ےئل ےک ےس ادوکں داف شنا ےک کوبا یک یان م تالاح نا... :نک ماروں وشر اکر وبا کاپ فیل ف
 4 اطعہصنم لا اکیا 20 راک کوت واں ورا اد روا لو ےک نا اروا دم اکتاتارم

 روم کت میشود رک ایک اور ےس ےک گیج ےہہک اے قوا: لباقم ےس ہجاہتصوکل ال لات اک زی
 تہاخراگددعو نواعم ےڑب ےک تسل وت ےک وہ بایماکی رحم روا چاہ روا ےگ تا ے رول ےہ ت الاخ نا ہو رکا یی رک رافد موخر وا

 روا
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 ۳ ورا ار نرو لو

 داور ےس لالہ وم کلا ١د حب ےک ی اچ رکاب داش دارو تو کن لا سادات انس یا لو

 دار وتو دعب برع)لالپ اھت لک وک مو حج اوم وو 7
 آپ لات

 مت هک نرو رک لاو کبری کس لاخ 6دی ) کنم. ولو اسب کل وار یر فا
 RNR E 2 مت ار کلا الاد ےس د ا ن یکں او

 ی دایاطع بوق ارے نا ےس فرط رم اه اپ لا نا شیر زد پا ےنرصنتس منا
 رواایکاطع ںیم ب رقم ےن سی کاہک ناروا کت مم تزاجا یکن اپ لر واز رانی د کیا کیاروا ٹنوا کیا کی اوم اوگےک ںاہوروا

 ۔ےگ وہ اک م بهشت يا اج

 ٰیٰلاعت لا کا ایکل اسراوکں وم عو ما رپ ںوڑوھگ کرب فرط یراہتےن مہ !دعباما/اھککف رطیکب رخم ےن یر ای لاروا ا یک برخ

 ےٹواروا یکم لوکس لارکر ال اد چین اج قرن سرگرم و ہر یل ےس اک طول صفات ایلآ

 ےک ےن رکا طع ران دام »تب فر ناشر لوجو وتاب ناسارا مگا ازاباکرام

 برخوال الہ روا ترشا وت کی زارنا عر نک ےس اا ےک ورشو ایک انک کے لئاھتایل ےن ںوہناھ چپ ج روا نگر ک وکے لاو
 یا یر یقوآل واکس را بوت ور یکسری زور وارد

 نر هو 0 رواہ ان صادر ناوعاےک ناروا مس یم ہقرپ دعا لمر تیرا

 غیا شوی 1بے د رکا او تک ا آسا زچ جوا کی رن لی فرط یک یار ط گن رر “ےن نیلم اےک

 دامدرداایل نج ےل ےنپا ےک کلام فر یا سا ےن عمق کر بصیر ابردودای آل اپ ےک نا ید اب لپ تس بسلاپدروا

 ےس سا ےئل ےک ےنالب وکں ول معےت وہ آے فارطاےک کم ےنپا ئل ےک نسل او فتا لب اھب داز چپ ےک ارواب

 درشلاکراتش مهتاب اش نوای اپ رب وکں در شےن ںیوہناذناالب یروا یگ دو ےس ںی ےن سائن نم تارک 2

 وا لس شور سطل جو گاز تچ نا ایت رطکن روت سر یک

 شین رط کین ام رک تہ ملتب حاص ناب دز ےپاوکواھخداد ےنپاروا ایکہ رکاب کس ندرت سر افرگ
 فیکس مو ایوان رب رس ےک وہ ےس دعا نروا ید چی وف ضرط یک ا ےن کا ان ھککی لت۰ ک راس ارب کیا

 ےس ھو روس دعا رک وو رھض ون رپ

2 DR ایک N 

 بردا اوج ےس او ےن رک تونم اسازم ا اک وقف لود بمج انچ ےک باج یک اف نارریح ل اق ےک یر مروا غز حںایدروا

 ےک ساوخ ناروا وہ اف تسکین کتخاض ین ان داران س اے لوتاس ےک ںویلالپ کتی زرا رکود ےھت

 ءایکل وار فاادت ارگ واوا و نوا ںومیتئ اخذ اتعد لام امت ےک سرک تو م ےن ںیوبرداای کی غارارفاد فر یکن ادرقھ اس

 ےک شفنیروا ےک راعشاب ےن یہا لا قزر نیا یل اب < فسا« ن را ارب نجد ادعت یکں ولوققنمےک جاپ مکے ات اجاہک

 لس نیست لو اس کروز ن ںوراوسےک مسا ےہ اتوب ےسراعشا ناز اغآ آ اکن جا ںیہ راعشا ےک دلادش نہار کی دن



 نار عکس ناردا لقب بسم تیر فا لات rrr مرج... ولج. نودلغ باتا

 تستر نواب لب نزن لاو لای کس نا کن کر راک ارت اپ نامدار
 “ےس تاب کی ارگ یا یوا ید

 ےک لب گل روا ںایتسب یکن اوربت روا ایک موطوکے رصاوم ےک سادواایکہ لب اقم اکن ا سیم ناوریق ےن ںوبنارمب.....::ہرمحاھم کن اور
 وز اس نادری ساواک دام ددابتےس مانا ےک ناطلسےس ہجو یکے اپ شوپ ل برک تالو رواداہضورش

 رواراب ٹول لی لورشروا ےن لپ فر یک وس وا ست ن او یق لئ تاب درک قم ہبوکےر صاحم ےک کر ھت و کدام ٹولے لو ن اچن انچ
 1 ےک ن نام شوروی دریا خزر گل ش نما شوی گندم مایا

 لول مت نت لورم ای دانہ ارگ اکہ رھیو یک اقرا ا ےن وم یب ےک گا ب ضا عاروار بارق ل اق ےس رپ زل آتا
 ۔ایگ او رگ ولوو دار خروار دا کک نج ےس فیفا ال ام ےہ سی ناروا ایکٹ

 ای نا ادم اما کجا ی اروا کار طو خزر یئ انچا ورام میت تیرا ےن ںولر ع شے رھی ردا :ميتکتیرفا

 ایر گر هو روا الب الع اک کب رے س وکلا قوم راد کورس دف ے ء ےئ آت افاضم ےک ارور چپ لترص
 سے دی ان ام ری تسمه کر نسل نفر وا ذرت مبل یز
 یاران زور کس اوکپ سروش تول ےس سی رویش نا رک س دوج اروا یلرک ساک رک

 کنارم یلانجب او ما اس نا  تیغلا یا نب راف ںی مان ےک ن انہ دام اداٹپا هر عام نر لوک ر

 یو ھتاس ےک نا واک اوچف رط یکں وداماد برحعےرھچ ای آی جل اس ںی وفدعب ےک اروا ای آف رط کیی دہ ادای ی
 سا یک الا یکن اور ق شئاروااوہراوسرر گہ ےس لئاسود ری انچ یک رادعبات یک ا ےن ںوھاایکل نا ورا ی
 ٹداحسا ےئوہ یاد شر شرک یھب روا ےئ ون اورکےن ھتاسوکر وصضموا وع ذات تالاع پاس آرش ےک

 داروں تراک کپ زب اک

 :اٹولرکں وچ E پل آر وااب داٹموکت اناشنےک امجد نیک کب اٹک ں وی وخ یک ا
 نان لک طی دارد رک عقاب تب تیم ت ےگ لی یم فارطا ےک ککے رنشپ ےک سا

 دو وزچ سب حفانمےک رکی گدی ہک یک وتسار مار کرنا

 از یر وزیر ی دا وه هر ریس ع 5 کج از

 انچا تل ری لاذیلغ یدعس یلامزو ےک سا ںی ےن یکن اروا اھت ےس دالا یکر زن ن بھیک ج ےن ناست بح اعر ھوا

 روارتاتزم وہ بارخ ےتسادرداداب ب لایدا آے کت الام ےک قی فا یانپ ایکل ات و دعب ےک فلت لم وطرکے د تسلقےسا ےن ںوہنا
 تر لو کس نام ام «قوارفمب ریل تسوکمابز کت اناضه شش لولب ب

 ےک آب لاف فر چاهنصروا 2 و« لب قٍپ بازار فار طا ےک یر زروا جانم کلا یر ناش یکم گران روا برب

 _ےج کولودوکب تقو ےک ےنوہ لئاد ےک برمش قی فاروا ےک ےب کا مادو ماف شاردا رب ب دوج وس رپ لا روا

 ری رد تارت روات ست م لش وارد اب اک ن انار نبا ناس ںیم ںوگولزر مک عل... :رارفاززحسنچ ےک ںیہ نا

 ۔ںیہ ےتوہ بوس فرط یک ا نا
 نیا دم ال ےس نا نج فرکن ولیم یم شکیب رسا بت ی 9 تہ نجات ب رقم نم یضعا ےس ںیم ںوگولززھڑروا
 ںی ا ںی ےت کف رط یک یطع یب ےس لی ہف کت دہ یکن اروا ےھت ےس سیم ںوگولززتم یھب ل صل“ یگاوب اک ناروا رمیتا نیا ناغ؛ قر ز



 نارمکتیےک ناروا لقب رب لی فا اش ۲۳۳ ےس نودلغ بانرات

 ہن ےہ بوس فر یک ایر یادم تقی دگر پس نا یورو« ےترکف رط یک تستر ناب
 روا)ےہ نیک یا ےس سیم نوطظلےک ایر سا اد می کج ےس ےس سیٹ روو روا( ںوہد التم یل سے ناپ لا انب )فرط یکم یک در

 )یک ری کج ی ساب نا نایاب ےترکف رط یکک اھت تمہض یک ےس یھچن ادی ذ نیادیز ( ےس سم ںوگولززمےک نا

 ین ڈوھتےک ےنوہ لئاد سیم ہقیرفا ےک نوہرھ ناددرہکے اناج ایکل ایخرب سش ےراب ےک نج ںیہ یھپل صاف نا عج ايھادیزرواءںیہ بوس بنا
 نارداچس ایک وسلم ےس سئدرم ےن نشر مانا ییا نب ناروا ماع یئھب اک کا تیغ یان اف یر ط کا ےس ےگوہ تافد لیپ رد یت

 -ںیہ ےترکرکذ داش پا برت ووا لوگو ازز بس

 ےہ زاروا ںی د مان ک یبا ںی ئل یا اھت اشتراک ں وبر ا سیم ےنوہہ لئاو شیمہقیرفارھاع نباوایز ....:ل قے ںیرع

 اتاق اسب روا: ےس ید الوا یک ھاع نب لالب بس ےک بسوج ےھت قو یا ایہ ہیخز( ںیہ گی رکن اب کا ایج )لاتے ناں

 روبان کف م ہور یاش ے یب ف ورح یئوکاکن ا یم رود تا یر روا« وہ ہت مولعمرابخا ےک نا لیگ ات اج ایکر کذ یھڑوکی دعونہ ےس سی

 ها وہ کت او ےس نا مہک ےنار ز رگ اناج ایک یم یک نا یھی اکبر حر طیارہ شمس یم لے مود ےگ وہ

 مکن راس نیم !عتس لت ناافطت وطن هرازف ال لالب نرو اتو او ےس بسنے ناک کوہ ےس لقت

 نت الي نوط لقوا ہو اھم نہ رد مع نب ہر نم لولس نزار

 اور ناادرع رعصحص نا ره اع نا کبری نه واهک نی داعم نت حر رر یا ںیہ ےس سیٹ رازف نر نج سا نب ھوا

 ےس ںوب ۶ا کریک ںی لاش سی ےس روط امن سی لاا دوا نالہ بسب ھا ےس نایک سیقن با مع سی دور طروا نالی با یت
 ںوگولانااہقرف کیک ےس م ویلا ناروا ےگ ےن وہ راش ےس سیم نارکوہ لو سی ای ناچ یت صاعوکل اپ روا ایراد تو ےک ےل اد

 روات ردنا ےک ہقرب ںیم تمولکر ود ےک یدین لعب ےس ں اوکو رواایکروبوک' لیا” ٹرود ےک ارج یرایلا ےن ںوہنہ اھت سہہ سیم

 ایک کہ وم یک فرط کل الہ نب فانمدبکوکن اروا ےھت نان بر عم یش رواء ںی تاقاوزوارابخاے راس تبب ےک ناتا ےک جاہ لابد

 دامن لس سال لباس بیک زرد ا ب رقاکن ا ےن مہ دوا ےہ اہک یب لوقےنپپا ےنرعاش ناک یت

 ۱ ںیہ عفد یا کیا ؛ ےہ اتہک ب 9 وہ سری المرج رور نامر د ےک ناروا هے مے ایدہ فاصدطاعماکر گک یاروا ےہ لاو ب

 ۔ے رر عالعاکں ورکیتےک انا د آر اچ ےس مروا ےگ رم ید راج نیت

 : : چایو را اشارو کیا روا

 روا فاطم رقروا۔ےہ لات اید ین یمن لوکس جوار هان تبیصهیرشوگ وار اگدرورپ ریس

 چاتما شال فرط کے درک ا ےل ےک ےناج سیب تالنج روا یم ںونارھ ناک ید لا ےک سا

 |۱9 کنئ ےب ےہ درفنم حر ط یا فازمروا سینے سیم لال ءے اکر اشےت سی فانموکب سنےک نا ےنرعاش سا سپ

 5 م تشاو

 كم گندم یک ومن ن ئاریعس نی لوخلفی سنا یکن بھگ بج ے ات کت مرات اکل ورک نا ند رک 7 تا :ییلقم ہثرب

 هدر انچ کر تب ھتاس یا سیا ےن سا وے یمرکرکذ اکس ا ںیف لاوجاےک ندرزج یب مہ کا یج ایھکں یم مار طف الغ ےک جہنم

 ےن ارپ ےک کر ورک کل اسیا ماپ ات نا ےن یاروا وا سباو فر یک رب روا لو تستر تب یکسر وا ےگ جسار

 ےک درک لب کب ت3 روا ایچ رد نک ار نوک ازت یک ناا سی

 نیما لک کج چ اج کک زط کنار ارس کت اه یو ان یت مح کپ نآر توتا ےک ناروا
 فارم تاپ اک اچ انچ چ شیر انا ےک تمولکیگدادہادءاہآےک اوج ےس ملعٰڈودوم ایا سپ کم لارک ات ناگ اروا ںیہ ےس



 ارت ناروا لقب سی ہقیرفا اش rr مج رج. نودلف اات
 ےک ناےک کر قم فیلخ 8۵ ےن ںوکولےک اروا ون کنسرو نا یار ارگ و ےن وب رب کس داوران
 نا ریو روا ید تسلگتسدرب زنا ےس لوہا تکی رق لیٹ فرط کن اے نالا ےک مام روا ےگ آب لا پ شق وا کت ها
 1 ۱ دلو لا یل کر اک اوج ماش

 رہ یک تافل کس سر یک ب کے نام زر ی ناو لرد لو: تس کاو اے رک تن ںی رھپ وا
 ہوایکر وصححا نم سنداب مکاح ےک ہجاہتع ےن ںوہنان ای آہ اھم بج دوا اگ یورک اوم ساروا ایگ ں اگیئار مج ک رب رواایگا ورک ل نکل عم
 رب ےن ںوہنادوا ایگ اب سر رتو وروا ےس آب لاتی رواں اپ ویچ انچایدلوب لب رب روی واکس رک ور اھت اپر رے ہت رفاوج دص
 ںیہ قلت ناجا ےک نادرا ل ںی بخ کرج سلب یلالپ ےک علا بج ردا ہر سش تم حرط یاب رھی وا ءایلرکم ئاقطلست انپارپ
 رکواکن جھٹ برقم نب یاب ےس شی خویش ےک ناروا ےھج ےس ست لاو فسا نایک ول ذکی اھ يرفا ےن ںوہنا بج
 _ےاوہ نایب تاعقاو گلد

 نیم ی رے قرط بیم قات ذوب لاو س ڈیرن کوا نا ا: یر مت بیک کے وم لاو تی رفا ےک ںی الب
 نبی اس نامر نب نص ےن لوپناے ات اج اہک تفرش انار اکز کوہ مشا نم فیر کس یہ ےرکل ایخ۔ںیہ یئوہ
 نایمرد ےک فیر شوا نایمرد ےک نارکہ روا اھت م اک اوہ ریپ انب کیا اکن اےس اروا کات یراودتشر ےک رک ات اک زاب
 هذ زا انچ ےک ےنانب لم غل کس ی لبه زار ایه اکذ سر وای افسر لو ارج گرو یار

 هد چای فرط یکں ومیتےک ناےنوکس ادا یئاورکت ران یکن یدلو سیا ےن یا یا ام تزاجا لت ک تراہز یکن ی دلاو ےپا ےس نا ا
 روا ںیہ ےہ راج ےل ےک راگ ےربوس وو ایگ اہم ےہ ےس ناروا اعر دیشب ےس ساوکرفس لارواایکراقارفس وار ےس لاو وک ں ونود نا
 روکے مر ز ےک یا ےن ںوہنا کک یل اہ اوہ سیہ وسحچی تک فس ےک نا!ےسا ںیہ ,ےگ س وام ھک حا ےک ےن رکراکشوکم اش
 ںیم لو ےک ناروا ای آں ہ اد ہک یبا سود سی ےک ڈو چچ ںاہب ےس ا ددر چ انچاھتاتچ د مکی وکک ایی لا ںاہچ ایز ی م اقم ییا ردا دہ بآ
 نر سارکال ت بات یک یادم دک اہ یر نایک حر ط یک ا ںیم تبق یک ا یک وردا تیوب لادن یر ییا تبت کیی ذاب
 لای آر
 سیقنح اسےک سرکس یم ت کن ایوب رطی اھ وکت اعقاو ےک لا گول ےس تہب روا ....:ہقلا م ںی نا ےک تاعقاوےک ںویلالپ
 روا وضو م ,ےوھجں یم ںیہ کلام ںیہ ےس کی یاور فار الاہقفتمرواربروط مارتا ے راس تہ ےک ناروا ںی اپ تاعقاد ےک روا
 نایب ےک تاھقاوروا ےس یک ب کش بار۶ اےک سا فر اہ ایک ایک ارتا ر ظا یک کے تغعالب یم نل: ںیہ یھب ت اتا ے وہ ےرٹ
 ۱ لب هیت شدی باک اب یج شل تاب لب

 ںیہ تب ارب ےسا ےس جو یک ہ یخ یم بارعا ےک ساروا ںیہ ےترکراہنااک قد ےب ےس تیادر یک ا تام مکمل با ان ےک رہ اب
 چب نارقلکس اور تک ع ناروا چ ل تہ کٹ واتم تر اعشان ارد لیلا هداچس ل کت غالب یت باراک حوا

 رہاو ےک از ناروا تاعقاو ےک ںوگنج یکن ادھقتاس ےک ہین ز سیم شات لوم تسرد تاور یکن ار گارواءامکساچ ایل تا سا ےس

 تاقوا اس روا ےترکسل یک امخا رپ تایادر یکن ا مہ نیت وہ طہض اک اوحا ےک ناروا طخ اکں وم ان ےک ںوناوج ےراسس تہب ےک ناروا ےتوہ
 س نا یک روا ے اجا ت کت حعانمرب ساروا ںیم یٹواب تاقاددنپ ےس سج کا کے ا اج ھم تاپ دونالد تک ترول تاب
 ۔ ےقاو ا اکے بی روال ن کی سا مے لک یاروا یف لف ے یا قلت ے قاد ےک فیر واری زاچ گول ہووے یتاتوگ
 ۔ے تم اق ےس رتا ا لاپ ےک نادقاد ری ہکویکے اجوہ مکس طرضم لکشزوا نونجالاو ےنرکرش سیم ساردواالاو ےنرکی ڈک

 نین ب شاپ نیر لا نب نج لا پا نب رکشودوا اے شی م اوہ للصارد ںیہ ےت رکے اش ا گول کیتی ا



 نر ناروا یا قرب رب سش تیر فا یاش ۳۳۵ موسصح.....قرلج.... نوری

 ہک یر ود ےک یگدیبح لام اع ےن ںیہن مه تعادل نر رد شرب نون ماری ایا رم

 و س لاتے نارتھ یت ید آے اقا ناروا کت یم کن اے ںی اراک یکم ماشوج حارب اروا ید بلمخ امان نام

 "رش انب یس اکیس ارکوہ توقف مت مس واابآ ٹوک یئادررروا آب جراوف اکسیر ام اپ لار کت می گاو ما

 هجا کمک هرگاه اب کس جت روانہ نار کشا اکں ا لی لاس ںیو ۵۷:اوہ تافوی دا کو+ نشے

 چین اگر بسا فسا یر لوح کس ولت رپ روااوقے ںیم نل

 ندادن نامی نہ دک ےس ےس لش لونا ورک اتر یس نیا ....:فالشا اکر یعس نیا ںیم پن ےک مأ ابن. فیل رش.

ت کر عب ےک “طط یہا ےن نایب بار وبا تعصب یک سجے ہ ےس شٹد وا یکد بسا نیا نیم حت
 نین یم ےہ امہ یک شنوا ی

 ما ادا سن + نجس بلا نا او مک کلاه تر تگ یا داد کوی قلت انا زمرد ا

 نو مک سا ےب وار ات اج ایکس یے ےرسوداککیاےس م اےک کای انچ ںیہ کر شنید کا تماما

 رے تارف شب ری” زرد رکے روا ےہ لصاح تیققاو ے ےتالع ےک “نفی رش' ےس اہک اباقیلع تم اریموج تب کا ے ںیہ

 لاو سس مت تگ کیااکں ا سود سارواےہ ہقالع کیا

 برق نب یاد یداش یکن ادج ےس فیر شراب بناج کی فا زاج بج کے یلیخ یی اک اوا....:ہیق رب لوربشاکباہتص
 ےک لا لود مرر دا ںوربشےک قی را ےن کات ایک فرط کت ورنا سیم بج ےن رصنت مواےہ ےس لش ںوناوج لک ی رد کرج یک ورل ےس

 اعراب لا اقرار طور بغا جاہ روا ناور یتا ارم ی نب یوم ےن سا انچ دام ذ کس ناگروم اس نرو کر اوج

 رب قسم کرک فل وا رک ماسک مت ملشوا ںوخیکاکں ہی شوکااع وت وہ شہاب ں چاقو درک تک

 رکاج ںی تافاض دون انچ اد لاکر ےک مپ نا لو ئاچا الاد ےک رک مروا وک ا یوا موجو م لک رپ ےس بج

 ر ر ط کار ایک ش اورہ واں ویلی وب ےس ہود یکی رتب ہک یکہتساررواداسفدام ٹول ےن ایاعرے راے روا ےس وہ ات

 ددا ےڈب ےرجو یکے وہ یکن وا یارب گنیکیکل شپ کت عفادب یکن ا رن ززتے وہ باغ جاہ تم بج دوا ال :تعفار لِذانز

 ۔ےۓاٹالف )طی اس لا برو تیر وا گچ تسو 4 ز حس ناذ_لدبات اچ ےک روا
۲ 

 2 روش ی ن ایمرد ےک ہجاہنصروا ےک لا چاچ کرک ریل یکدحسوبا دات ےئج ےس یب زوخ یب ےن ناس بب حاصروا

 ہد تقارب یکن ا لم بازاردا ہت یرفا ان زچانچ ایلام ت پ تاقاض م اقروا درک یم تافاضم ےک بارقا ےسا ےن ںوہناہکک ت اہ

 ۱ اپ راک اسمھکن ایمرد ےک نام ےس قلتےےس ںوقالع ےک والا برخ کرج یم تافاضم ےک باصتدوادیشار لیشنایرد ناو رک

 . دوا ےک ںیہ کلام ےک یھاوٹ یم لم اہ درک کپ مرش ا یزیم آف از تابنے نا ےہ جاہ و یک ر گج روااوہ لصاح ہل یا بج روا

 ۱ بز نگر اک ن اےس نا

 گول بسی ان اھت ےس س ہدارخ چشات نر اک اف وج رمز نزح ںیم ںوکول نا. ....تسمکی کس مانلع نب زصان

 یف تار ےک ہجر وار صان ےن یکوارفم رمز نبزھمیح انچ ےل آے نا یھی خزروا ایر ےس عو یک اروا وہ عشرکرت ا نل ارالا''

 سا ناخانچایکل اض اھت کام کن اوربت کوج سموا ہک کروا یک لے می میں یا ےن ںوہنا لہ ل اپ کیاے دو کت وادع

 یی فطنطش وزوا ۔اوہ لمس یئاھپ اک اروا ۔۔اٹولر کو ب ابضوکن یب زرواوکں وا زتےک ساروارضان ےن ران زروا ںوہ ارگ کد تسلق سورہ

 ےک رکبارخوکں وراوید یکے لش ہین نچ یک باقم اکا ںاہو ےن ںوہنا ناوم لغو ںیم لہو رھی ت ںیم بات ےک لنا ایر روا ایکو رارفف رط

و دزفونوکں ورنشاپ ےک ںاہورواءایل ٹول ےک کو اچوک ۃلیسروا بط ارم ںورہش ےک لاہددداای دار کوک ںوب
 یکں وربشروا ںویتہ ںیرمپج روآ ایک

' 



 نار ےک نارد لاقرب رب تیر فا یخ ۳۳ مح. متر 2 نورلغن بانرات

 رو ایک رب داف یمن ننس الآن شد کور اپ ہار ڈوکں ولفاق یم تادنھگےک تانج درک گا ایدانب ناردیم لیں یہ اے دب فرط
 تامل نا اےس کت شا رگ اوج کی اج دا مک اعوان اروا ید ومن یے ےک ںورشروا ںوہاشداب ےک ہجاہتص لم برضم وا قییرفا
 ۔ےھج ےل جار نے نال نر ےک ناروا تن شیٹ

 کل ت تنوکم یک لو گذاران لابی ید کشی نادر... کن دوس پلو اب ےک چاه
 مت مس لات کار کس سای هل پاکت یک ید گر ادا کا قدنب دع لر یاب سرا
 ںیم و رژ وچ وی لتروا ای ؟ش تا اضع روک ںول راو یار وجواپ ےک تالکشم یکں وتسارروا ٹواکر یکںوڑاھپ روا اگ ایپ رک آے
 اوت زی تما ا

 ےن وہ مے اپن روا وہ رشت یب یک رب ت ےک وصمت ےک یرادرسوکی یا ےس یم لایق نا شی مایاودنام یتا دعا
 ۳ ۱ ۔ایگالچ تموم از ےس ھت ےس اےس

 کر رفا تستر ےک ندم مروا ےک آب لات رم وپ لوت یر مود کب رخت ۲ ںولاسےک ء۵ا بج دوا
 ےس ےس سا قے سیم ںوخاوج ےک مکہ رفیسم نب اح روا در یمارکا ش حب لی اوہا یم اود ےک رود سا ںیم راک ی رت چ فرط
 رک رک ملت لاسیوه9 روا يک اهر رام یکن ا سیئآرواای یے یر شوق ی دب متا ا زن انچ

 قت ےس نشیاےک ای دنب ییکوج اھت یھب غداب نئدانز نب ذر مک ایر لٹ ناایکح ورشداسف ےن ںوہ عیلالب پ تو کر اب رھپ
 وکں وطعار نا یم ناروا یکی قفا جرم یر ممت ںوہن یم سچ قناری نادم کن ا یی عوف یکن یب دح میم انچ
 گر تا مدل پس ۱۵-لوما یک یم نم ےک توم دوا ایک نم

 روا م لغو ویٹو آر کٹ لوکل اوا ےک ناروا ےگ آبان نا ںیم وا ینگ ٹ دڈتیعحج یکن اجر میچ رکی :توافب چاک ںوی اپ
 ناچ ےگ وم یکے ےس اس ےک توق کن ی دع ہد ردا یآٹ دل و وکن ادحب ےک لا چپ ۔ایکب قا تان کتب ندا یا ک کر
 رواج دم تلاع یا شیک روا یورک رواں وی دیتے نا ذ_ نوار انچ: کل مم تعاطا یکن ارکوہ لئاش م تو یکن ا
 نا تیبمس نو ھادبعےن ںوہنا ںیہ ےترکباطخ ںیم لورش سیا تاقوااسب رواہ ر ےتاج ےل شٹداہج ےک سائاھتاس ےنپا آن دم
 سونا تاب یم مک تالا ےک توک کن اکے ازا ےس تاھا یک میل ب ےک

 رادرب زاھچ یکے اروا ےک لگے تموت تس ارم روک ںونو وما ۃیافخ کک یں اہیب سد ما لاع کا شیمی روآ
 سفیران سن رعد ويپ سالار تسوگ روت شه وا سو ناو بش یا کرامت لو

 لاق IS ںی ںویلالہ روا ےس آول فرط یکن ایدا یا فیھ چ انچ یکد تدگد یک ی ام فان یشوکں وب رد اھٹادرپ

 نالا تے غزت کی کرب اہ کت ورا ےل هک هتک زاب ےس مولا ےن رک ع کب دع دہ تشو یک روا ایک ل وقر لج تہب وات واد کا ےس
 فضل اب تک نرو مو لو صیانت گل رای بستان سه فور لس آس
 لب لا تقوا لا ذس لو« نشون لت برق اما کس مان رهک- یاب تولز لار ےس آے لو اکہ

 ےگ اں کافر روایی

 وا امر کرا رک باک ری ام کد انتها نوا... :لتج تس نی دم
 3 - یزید تم زاجا سل ےک نیر دص وم تارک نہ رادرس کن اوکیشاطف نیا ےن لان انچاچیجکدفو تروصصب ساپ ےک سا

 یک ا ںیم لام سا ےن ینا وقار قے قی فارپ تزاجا یک ویل ہدروا تمہ عت لب ےک روصضم نب معین ھتاسےک سان انچ



 نار ناروا لاقرب ب سی قی فا اش rz مح ٠

 _ےگ رکن تتلو ری کل اوحاےک س ام اے انچ یکدم
 ٠صققو ارگ نل یساکی جالب دایلامج ہضتق انا تافاضم ےن لام انچ وم کب حا ما یکن یک وا مو برد رکےن ات م لم

 منت عرب آلفا لب ےس سج نیل الہ ہک ہبخزرواو دعاصماہتانزروااوہارٹھکروصنم ےئل ےک سارواء ایگ کل ماکہطفف روارزت
 رپ شو رپ ےوہرو آھ سد لار ےک اے شی تاج صفت کج شو رٹ کک ولد دری انچ ا مل ےک یئاڑاک

 یں وار ترب سکا کک تں اہی ایک اکن ارواایگپ فاش سی تعا یک وف یک اروا ید تق کا چ انچا فرط کن ارت
 اید رکر ویب ےن کرا ارارفواد فر

 ےئل ےک تعاطا یک لاوراب ود لایق ےک ای ردوا مشش ےس لی لویللہ وا ےک نیک ےس کس نازک مصقفروا نا يليط را
 شرات زاروا طب ڈال کا حای روا تم البوم روا ید رک نالہ فرط یک یک بر یا ےس یا وتی کتک گرو ورم
 فو باغ تاقاش ےک ی ارواہتیرفا الہ ےس تقود کراس بم ےک ساطع ےک کک اہے چل کاو کارا
 ےس اکر یے وہ اوان تل لاہج ےہ تاد ناایمرد ےک عہد الا برفک ےس رک دا تیرا ےس رک ناشزرساک اصمرواےب تان دال
 ۔ ںی مرے ن ےک یا ےہ یلاو کج ے ںی یا قے ناروا

 یارب ےک تم واک کن دم ومر شا روت روا لاور زون بام« نز روا« داوا پکو مکر دتا ز ٤ نایدو روا... کوری سن دوم
 2 لو الا رخ هو روا اگوہ نایبددنت آکے چیت برد دایذ کس نا اتم هر نون لاماےرسود هو روانه بنات

 ےس اکے اھت عروس کس نا یجمرفےک روا تان بی قید آی تو کان لا ت کک ۷ ےک ںولیٹروا ںاوراز ورتب
 یاب اص ند نیلاک نا م ےہ زاروا ےک ےس سم لویماعدواجاوفا کن یدح مو دبکایوگم ایش تان یکے اچ لاہدوکیکوالع
 ناروا ےت وہ رادرب تسد ےس ںواھجب لالہ ےیپادد بجاھتا تا فو اتام ےک نیب داب یقب لین اکہ بخز ءاھترادر اک ار قتیکھج اھت اغوا بنا
 رواں جت من نا سنا ےک لک سدالا برف کر خار ل2ے باص گدام اتری ردا ے ےک آف ر ط کک
 3 ےھت آر یارط

 نادتفل نو مدد لپ دواایدرک لن ور زن  ہادیعسروا ںیم ی ناتا ےک نات نار شیرطیوج نورزرالوا

 ساروا فیلکنی کن ,تلقافت یکن شی اسمج نایمرد ےک ندا هک نا لس نیب دحومر فرخ ےس اروا ےس آرا ےک ئاغ

 روا وین دان روا لار ز نان ےھت ےتر سیم ںسوڑپ ےک ےرسود کیاود لوک اوہ ہہاجم لسا ےک ےس اچ ےس ےک مھ کا اے

 بج روا بخز ےس ںیم مہ لئابقرک آں یم سلئارطوالج رکوہرارفیےے ےطرحد لب مامز نب ناطلاس دوس مکن حر گم ےہ ر ںیم تافاضم
 یو ريال رو اھ یگ اس کس لا تقارن لپ کای نا شرقی لار نی ها شاہ ےک

 ۔ایدرا ا ٹاھکےک توساکوار فا ےراسستہبےک میک رکے د شا تسلنتے اروااو ہار ھت لوس پاک ها
 نب سا نم تاک قاب دز اک ارور ہت اص اک ا ںیم نج یئاھکت سل یھب ےن تعامجج کیاےس سیم موق یکدوعس نم

 ؛ۓوہرارف فرط کہ یکے اہ پا یم رح ماع نک وا ےگ ےئدرکل بسی جن انچاھت یھب نت کیا اکر خویشروا ناطلس نم رکا مع
 یی لاو کس ندا نا ما لب کی لصاع

 ےک ںی کرک اکی ارپ دوطع اخر نرخ اوو رک یا کیاےک ناروا ےک یم مک رک اکر ین ےک ںوم اک ک نا: لاوحا ےک نامہ با
 ےک یارو: ےگ ںیبد ٹیسس یشوکر کذ ےک نا ںیہ ےہ وہ ا ےس لیٹ نالیت ج رواءاھت لاح اک ت یبا ےس رنک مارا هیت پا شیبہ اوج
 اء ںیہ ےک کذ من کے یب ۔اھت لصاح فرشاک٤ییدادرسوکی ناپ ےس بس سم ےنام ےک ا نویکے گ یر کء اتا یکن ا یب ےس ے رک ت
 سلب لی رو ی کیلو ی« حب نا بس + نیر خان اکو ےک ںی کد کک ہد عب ےک



 نار مکے ناروا ی اقرب رب م تیر فا ات ۳۳۸ مول. ل ....نورلغن ياترا
 تا "۳" اے۔827
 ۔( س الاد ےس اہ روا الاد ےن رکا یپ یدشلاروا)ل۔ںیہ ےت دب ےک نا ہکیکے یہ ی رکو اک کم کد حا ےک یاری ںیہ ےس ںیم ںونھش

 ںیہ ےک ر نکے ےب ےس وچ روا ںیہ ےسزماع نب لالپ ہکج لاوحا ےک نوطبےک ناروا یا
 ما منشی, تے سی ناروا اھت لصاح من وکن ا رپ بسروا ےھت ےناد نادنامن ہدایزردادادحتودایز یا ےس سی ںویٹالپ

 ۔ےاتوہرہاظ ےس بسنے نار سنت وریغورفرکر وار رد فرط

 ہے اج اک لپ نب بتنی يا 307 ےگ ا نامگےنپاووروا زنکروازہ ای نار د یر :نارخ ان ےک لب رو

 لٹر د سی تر رفا روا ۔ےھت ںیم لئاپق ےک ساروا لت ےس نرش رک نا قوا توت دن ناروااوہایاک رک طبل

 ساز و یا

 ےس افر یی DS 7 تو E کی I ہا

fiللاب اچ اب ساعی ےنپاروااکس ار انوک“ نک برضنم نب ضا ہوش ار تاب یکے نا بزا یک ار ےئ وہ پر د ےک یب  

 نا ےک شعل ییتروا ےگ ومو داب پے اکی فغا ما را لااقل کس لا کر رہ وشےسا ےن

 مانا اکپ اب سا ےن دالدا یک نا جب ہناشوکن سب ےھت ےہر کرنے تشے س کب سا ککےن وہ کک نامر نت انچ کد دہر یک

 کت ں اہی قر کراج ید کتب لصس نامرد نرو لا را قم فراق ےک اوا دہلی: ایک کے

 ۔ےت سیم تلاح یت روا قازفا یارک پس تام کنار تم ید ردا یک تپ تاع کیتا

 نت مم روا ر مدع ماع ےک وم لاقرب تی رفا نی دع وم تنو ںی تور یں ونا ان ےک نا نوچ تاس ےک چاہ نصروا

 ۔ےگ ب کرک ےک 7کے یے وہ لفٹ فن اج کب رخ ب

 تاک ناروا لام مرتے اپ ت افا ےک ینطتطت واہ س ھر بان ےہ قی رفاوکح ایر ییقدتب ےک نا :ربلفم ہقیرفااکں ایر لییق

 یتا رم اڑ ارب تہ نا ےس ل ےک بلا ملت نو ار ککے ک ۃدواددرواابآٹ ول تاج یکن اےس برغم یھ مامز نبادوعسم ۱

Olleایا ناشی لاک ےس بروا ےگ تاس ںی دیک بازاردا ےس وچ بلان یک  

 س ناورت وک اک مر صخ ےن می وت اگے آم نایب ےک ناک ) یکی ککے او ی فتا تو برا

 ۔ےتراکیپ صمب ےس لوراکور رس ناسا رایان گرگ سج ںوادن امن ےک نا ارواءایدراتا

 تالے ک ام سم ےک نا ںاہچاکںوہش یر ےس تہب بارلاروا با یق قر شے سادوا لت یل ےک نا ےن تمدن سا

 اینرکضق رب ںوناریم ناروا نگ آب لاخرب نا ایر قی ئکوہہدیسوا تدج یک اروا یر وہ "کت موکل ا زیپ قم دابآ

 ترور تل ]تک 1 اج یبا کا یا لر ےج ےس رکی وکوورپ ںاہ

 برد زا ےک نوط ےک نا مکا جت ےک کیف رطل کںودعر کول شنا !تاقوا

 E نوط ےک فر کل یب

 ندا فرحت ما ےک یا جر لوا کبیر ESS شف کج هدلوا کب یک رگ ب

 ںیہ نر ی 'ےد دالا یکی شان نب تب نر سیب نوار دو سل اب سبز کرج اروا لب ےن ںیہن یہ رک ور

 رالداروا رقاد الدا« دعاس الدا ںیہ لکت نے ناروا هک رکن کا ایج اھازاوے ںی هاب جن ناطلس لار« لا ام کارم



 نار کک ناروا اقرب م سش تی رفا یخ ۲۳۹ مسح... .e ....نورلف ماترا

 ےہ ششدالوا کت باخنہ عام نم اف نہر اچ نب ییوج ےہ ٹا ےک دعا سد الوا ےس لی نا ییرادرسرواء ہفیطت

 ےک ےہ ےن اھکے ا روا ںیہ ےناو ےنرعگ ےن وھک یم تالنج ںی ےب اقم ےک ںوناکھٹےک تباندالواوووف ت دیوار وار گو رروا

 لادتسا ئل ےک رص اتم رکی روا ںوم اک یک رے ںی نار کے بارنا ت اقوال نوا ںیہ تیل رک“ لو پو 71
 ۔ےاتلرک

 ناحرس نب نس زا مات تقو ےتدہ شاد لیفت مارو« ساده رب روزها سه و ریرد "عسوا

 تازگنج لئاقتلاپ ےک لاروا,لقصم فراط طتطت ےس بالا لو ںیہ اگ اپ ر کن اروا ےس ن ییا اک ای و ام راومکی وب

 ۱ ۔ےت کک

 یھب یت یکی اروا ںیہ ےک رکن ای م۴ کا ایج ےس وہ لآ نار نب ن وم کچ روپ ہو نایمرو ےک ہفرکروا ےک عااروا
 روا ںی رج ےس شالوا کری رد جیئادپوج ہلیئاراچ دالوارواری رد نبارورصب الوا درد نب یطعد الوا سیم نج ںیہ نوے راس تہی روا ےہ ںی

 یراورسروا تسای کد نایمردکس لالب لر شرک فاطع نر نت فاطع نر هرات دلار برت و

 ےس لوقاک ورع اش شے س نا ےس کارم بر گناه ےک ناروا ی

ERE EES 
 مدرک ت لاپ ایدانم برعوکب ا ارعا یت ےس وہا ےس ےس ےس ایک ہو ی کوب سیر ےک نارگےےہ قاتلں اطرا

  ۰اہک مادر آے ےک ترک ےس لہ ا لکا الا نا واک نب س کھر

 ر یک یر کہ لط ت وق ےس ور لاو کن اک ۱

 یکن ا سی نیب زرس کہ ططش یھت یم ںوھتاپ ےک دالوا یکس اج نب کیا ام ماہ اکی راورسید الدا یک طع... :یرادرم یک طعوالوا
 کنارہ آتم E باہ ویچ فولط نہا ےلتروا ےک ےس واٹس ورک یت ل صام وک ولع تیام
 وکلا ذس لو ان انچ ےہ اع ےس رس تاج رد تو بس ناجا رک ای بد 2 فرط

êبلور ناطق 46 راک ال لا دشت یک ورش الا وکں و وا ور  

 نت دات نر اما دل رفت نوک ی وطن اش رام کنار دم کناف نوک
 ۔ںی یر زنم دا کش اروم پس نه تا کس د کاروی والا یک و نری

 ما ایرو ےک تاش نہ اشر نب شیلا ار و حاشو نج ۃحاصتب نج یکن مت مج ےن ذاا یر اورم یکن اوت حاشودالواےہ رروا

 نایمرد ےک دون نب ناز نج ٹن جہاد روا کرام نج یخ بروصصنم نی خر ایکس ین ا واد الدا کر ماع نک کاب اے اے

 ی لب تفار درون تن نان ار ےپاوکن اج ےہ ملشنم

 یک انب فرشاد یک شاید کا منا دو چی کمان نان ست ناکام یک الوا یر لا اچ وا
 راز آے یرادرئاب یکن یدح ےس مدقم روا ام روا۔یشدعروا ت ویب نایمرو ےک ئاا کن ا فرش نج پرس نیاوو فیطاوا ےہ لڈوالوا

 تالاح ےک نا ءار اتنا ں ا ےک مک ا ےک “اتسم رواءایداونجتکف رططیکب رخغم ںی آے روع ہا ب وق یئ انچ ےس اج تہ ےک شاطغ نئارکوہ

 ردا لت دای کج ےہ لز انب لق لب ک لک یخ: ےس ر مئا ںیم ںوہاگ اہ نیا ںی یعہقیرذا کاھشر وا ای حب ےگ ںیم £
 شڑاہپ ناف لوح نان ماگ سس نر باغ توک کن اروا ے وب بنویس لا
 چ م لشد اوا یراورس یکن روا ےس کک ن ےک ہبمخز ندی ب یا یت یتش اتے اتا کہ رغم ے قرش لوط اک جیک ایا تیس

 ۔ںیہ ےس ںیم نولاےک نا یھب ع ا رقبا ےک اردا ییز فرح ےس ےک باکو چ یک ییا کن اتام ےک ناروا



 نارک ےک ناروا یا قرب رب سش تی رفا اش ۳۳ مسح... مخارج ..نورظن رج

 دبی تب تسایر یکن اروا انضد الوا ےس سٹیدالدا یک یو“ نب نم ام اک رادرس یکن اروا ناید الوا۰ ںیم وطن کس نقره
 - ںیہ ےتاج ےراکپ ےس مان ےک احد الدا ں وتوو تالار ناو سٹ اصٴلہ تسایر یکن ا۰ لو دب الواروا ےہ شش مال

 مر "و الواروا نت زکدال ادا سیم سو ٹی یخ ےک اھ ر روا ےس یوا یک یی اپ ع ناز راد کن اوت“ ا ےرروا

 ںیہ ید ڑپب ےک ہبخز نیادی زی سم نو یرخ خال دال سلب شایعنوط#

 وا نولوروو روا اوہ تل لورم اور کس نا یراورم ین رو نوبل ے دام تہ نکاح درا :نوطل لاو

 ےک نا ہہ اچ ایگ آب اپ کردم کن وتو رپ ہیطعنب تقو ےک تموکعی کب ےک نیبدع مم بکروا ںیہ ناب بکر وار صع
 ںی ےن ےن نیدع یم اب ےت عل اقد ران اش ےڑب ےک لا لا درداایگوہ وم ذپ تنوکم مر سا وا ایک وب اج کب رخ

 یئکور یتاہ سی بارلا روی کن اروا ںیہ ےک لق او ےن رکن ایج تاقاو ےک نار یاءایدرکن والم فرط کس ای ادرک نت
 لاپورو ام رتا یم باز لاو لر کج شا یکدست واچ آنرا آپ ا ا طر پ او دواو زروا مام زن یمادوج ہک کف تم ں اپ

 ۔ںیہ ریا ککے نام ز یارو  ےنرہمش

 یوزر فینال کس ی ی( نا« نوع است« نا فیت سر... مک فی
 ۔ے ےس ید را کیف ین نام ےہ یھ قالا” ےہ س ناروا ںیہ الا یک یئاعم نب لالع یز وال یو ذروا فرطم

 یے رب ےک رب رو« و وا یک اولع نیب یک لب اين نزن افرا الو کن متن گن ناو سل ناروا

 ےک بارلا تو ی اوج ے انوا بن اک فرم یب باج یکی کارواں ےس اين له ۔ ںی ےس کرج نہ ایکو کیس اتا ایکن اگ
 ر نال

 وتی وہ مک یعحج روا ے وہ شتضاشداپ ےک نا بج روا ےک تاع ےس گن ےہ رک حس لمصاع یگزاتردا ت رشک نب یلاکک ناروا
 رایت تازروا ےگ ےل ےک رک ۱

 روال 2301 داپ روا موتة ووہت اوم ۶۰ کود ےس لوھ رپ ںاپوروا ےگ را س بازا لب ارو کہہ انچ £ بان ناۃدہاوددآ ار ایگ

 تقو ےک یکرادرس لپ ےک ناروا ںیہ ےترکادا سننا نار بازقا کےج ںیہ ےتوہراش ےس شا اعرنلا مم ےنامز یاوددواء ےألانمش

 ناردناےک بارلا روا ںیہ ار رظ یا کتے نام زا ہدرداایکس یا رہے ان ےن ںوہنا ںیہن ںیہ تاب ےک ںوروچمےک ناےس

 27 ۶ 4 اکبا زار کراب لا لر وا ںی اڑا کہ نت تاک
 نثر شاد. رک وصال اس بس ناروا ےہ

 رو ترا اب کس فان اپ نت فان ناور گود کے ی ناگ ب ا ار بس ارام نر
 لا لاج اپ متت ون ایمر د ےک ناروا ںیہ ےس یز یل یارو ہیخز ایر کے اس نر لا کل لب نکنی ان
 ہدای ںیہ دالوا کف اتمر ناب ورکو درک ےس ید یک اہم ےس یلاج یئاپ تسنیم نا ںیہ ے سش لالپ نولوج وال ےک ناروا ۃرقرواےک نا
 کک ای شا ےہ ایکرکذ ےن ین لو فور گوا بس ہد روا ےک لوس اپ نشدن بید نادر

 روادادعت تلقین اب انچ ےس اکا ہاگارچ د زاتو ت وک روا تست اع کروم ی کارا رو قلب نادیہ دا
 لیہ راک ںی ےک وہ یھشراوس ںیم نا: ںیہ ےناو ےن رھکا یش یم ںوادیمروا ںوڑاہپ ہیرا + ںیہ ترکی گڈ دب ہناخ ےہ کت عاج قا رفا
 هورت لول ےررواے باپ ارزان بس بروا کتار ل ںیہ باہ نرش یکی اروا لا کن اروا ب ےب

 ۔ںیہ ےتاپ بیرقتکک ناطواےن دیار اد او ںی فرم ےس جو یک فوت لوکس تسوکروادارتتسقپا



 تن ی ۲٢ می ان اس ےس

 اشراف )و ترس
 بس نیکی ایر نسب ےس شی الو یکرکشوا ںی دد اف

 تطد ارت توس اس برنا ےس لی نسئاو اروا لے اکی ےک نا ول یکتا و الواروا تم والدار اد الدا مرکب

 ی رتزرک ی ہ ای ےک د الو یک ار کوہ اتےےک نا تراک رایان اکن اککں ںوہاگی از یکو رنک

 یک اشراپ یک اروا ےئوہ کی دذن ےک سو ڑپ ےک بارقلا بحاصروا ںیم یف وتم لا ےک ںوہاگگی نہر یناردیم یکن ا ےک ہۃ اور او: سہ
 ہور اول گام کت وا دا ےک بات اروا ںولظاےسا بج ےس چب کارو چ کروز تع اطا یک ارپ نا ےس یو یک حاشا
 ۔ےہ تال یم لامتسا تی ترورض اون

 بست نا

 ںاہی ےھت نا فو ھم را ںی ر شار لج تو ول« سد کراد ما حس بسس نا ہللا رد داوا یک کشے دوا... :والوا یر

 یاس ٢کے ناب داشب تس مشار توی روا او اپ مرگ الواوکہ لوا یکی رس یے س ناروا یا روش کا

 ںی میک ل سلس نیم ےک نا یھیدوجواپ ےک ےن رزگیصرع طو اامانب نشانپا ےساے ںی باج لرخص م دات ےک یارک ج ےک رک وکف رلط

 مڑ ےک ںوفیلعےک ناروا ہبخخز نیباردی وس سی شار لتر الوا لک یک خان ےس ورک ی نا ےن ںوناوج و لر ہغزروا ںیہ ر کرا

 نایک مش ای ت تاقوا امہ روا: ےگ جر سیہ لامسکل مات نا ناروارماع دالوا گر کروا نم نب لاو رم

 ۔ے الاو ے آل نب تالاع ےک ہبخز کا ایج ےہ یک ر تا سخت لی اڑ یکن اھتاسےک

 7 911 -  - - - ِ- اھت یخ نب یک لن 970 درب اک اروا

 اکت یاد روا یک لکا مس یا اروا تس یار فی صدها ترم ھت ےس وہ ےک ایخاہقب ط اک روا تابع

 را کات یکن ا ےن نوع هاست < مکن انا رب قیس رک سا ےس نازوا ول کپ او موق ارپ یکن تتر

 روا ا درک اهر لب رانا فک ںونررٹچ ےن ںوھآ کک تن اہی ایک ےس ناروا یک اا ےس نی دیش یکم داد کر ۲م واب سا

 گنر یم تدابع اح نی اتر کد ب یھجکےہ لا ںیم تفارشرو قرار ےک رام شجر گہ ذوب نب یوم ب رو رز والوا

 یا واو اھت ایکو هایم هدایت لار
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 ٩ رنک ہیر نب نارمل ا ناک

 ا

<× 

 ےیل ہے
۳3 

 عز
 نر و

 اکر نج
 ر شوج نیر سو سک ۳
 مایببیطع ورم شب رعد ا رعاص

 و ۱ ملا تمان ذب نکن رب نق نع رغ زف تب ری

 ۶[ بیو زود ر یس ل نەر.
 ارب ضزول فری ما ۰ :
 ےہ نا ق قل دے مم کیم ضا

 ب رو

 & ےک ۱ لا

۶ ESRN 
۵ ٢ 

 نہ

 نی 2
 نب نب
 ما بط

 نب رز
 ریطع 1
 نب نودرم نفع نک

 ھو
 ردات بات بس ار لا بس ناراحت دجوم گرا مر معرق رم برقم از ی...:فراخت اک مو
 نبدعوم بج ہکی وہ ےس ہو سا ںیم برغممم آی کن اردا ھے نزاوہ نیرکب نی یواعم ب م نات اکی ساروا شود ما



 نار ےک ناروا لیتر رب س تی رفا یخ

 روصروا یگ وہ فرحخ ےس نیب دعوم تقو ےک تف ےک نا نہار وا ےن وہ ردربتام فوق ےک نا لات برعم ات تقو سذ ےگ بلا ہقیرفا
 ذس ںی ےن ایر روا ارم ماتم ت ماتم سینا رکےن ںاہی کل اق رکورد نا ےن نوبت درک سباووک تع اطا ھا کا
 ںوچٹاھکن اروا ےس عت او سیم امسو ےک ہقالعےک صا برخر وا نایمرد ےک مرد ال عاق ہیرو رتا ن حالا اہتمام شارات س
 ۔ے ایج کت الج ے ےک طاعاےک نرد لٹ وج ےہ رود ےس

 کل بخار یتا تماق ار ماقما یکے م لیزق رط یکل قر گند لاحر بب ...:ہلحروا طلست اک محو و
 تموک یوم یک بج روا یر ل ام کاور نم ای مردود اب یاب ےک نی دعو ےس او وا نیا ی یک
 یار فا ناچ ایگ وج کے آب لات ساروا یہ ڈب تہب تیجج یکن اروا یی ھکااوہ یکن اذق یک ورش یٹاوھکو یلدزب ےن ںوہناروا یئگوہرورنک
 بسا نارگیل نا تم کب رعد لر یک

 روا اف حب ےک یک اروا یک یا چ ےب نیر صوم یش برخمدالب ےن انب موج بج :ماک اوت سو یک ناھ کوب مو
 یک تا ےک نا اھت ی اج یئوکاکن ا الاو ےن رکگ نج ترک ڈبے ںی ددا ےس لا ےہ چو کب رت گدنز رر ولر م ی کا
 .-ایگو+ بل اکن امکفک کں اہی ایدامسنپ وکن ا ےن انب موہ ںیب سش »وب نیلوفر

 تب روا یو م کرار کم ےس یل رسل ردا ر ےک لج کب تدب ء نیز مونہروا ںی رک عیب کل انس ںوہنارخ الا
 شکر اف لمیرود ےک نایف فرصت رکی نام ےک نب دعوم نیت لساہئالاحاگوہہفاضا یھب یم توق دار فا یکن ا ےس جو یکل کہی
 ٭ ناروا ےک لوھ روو اکے رک شالح ںیہ چرا ین اهرم فور دز دنا نرو یک یم یز کا ےہ

 ۔ںیج ےتوہ ڈے اد ناچ ےک نلاطلسرواراددمذےک ےنرکا مکس کنیجاگڈ ےوہراش یم لات نا ایٹ اک

 ے نارواےگ سرک ساب کد کار ےس شی ناروا: وقف لورا نا مچ با :ےئار یکن یر م سیم بننے مم

 ےگ ییرکرکڈتباپ ےک بامنا
 5 ات یھت لاء ےہ ناز اوم نک رک ہر احم نج ۴ و ےدوج وم مت وج ںیم ںون ےک ںوگولروا ںیہ ےتوہراحش ںیم 2 لاقیب لارو

 ایت سب نوم فرح کلن ندا نیس اروا نوما ما لود لس اکے نک ےس اتا رتب

 ےک ںوٹیب ےک ناروا نومام نایمرد ےک طلغروا ےک ناروا اھت ںی وہرقایقب بسناکں ا یہنامزےک نب دعومیکے یی ےاز یکن ۲ش ومن
 نیو ئے نے یری ات ڑکنج اک تب الخ سی شکار ماکل ار دا ایمگن یر اکو رپ کر صان نیہ نایف ےس جو لا لبه جوار
 آے د اک اک ایج ادرک لن ایم

 7-0 اب کس در ناسا اپ ےک صئاقلا نج یک ےل :جب یں روا یر جک رهشر یوم

 ٠ وودجب ےک سوگ پلو کک اے دیش نوم ںیم ہ سین یکے دے ھتامےک نب سوم یکن اروا ےن آ آب لاط نم مونہ سیم
 شنای ته آہ ذکی ٹاپ با رش ی اروا کیوبا ارتا ےک یا بش کیا اے ناک ترجو اطا ےس نج ما مار
 ےک ارکان سل ادراک مر که آرا بی رگ ا ےہ ےک ت سش تام یک

 را رس ےک ا اھ دادی ای ا لا

 2 را ا e تو ہے
 زور ییا ےس لاقتاےک اروا ایک اپ ےک کرم رک گاھ رواھٹا گاہ ےک آے سا وت ایکدصق اک ا ےن نوم نب نوناک ن کاک ر
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 نون اب یا سما اق ےسا ےن نوچ نب بوقت یئاھپ ےک سا ےس معےک نایغسدعب لا درک آس کج ییا ےس طلخ لیپ
 قا ہے
 ورم لو سس

 ید سف لس سای ال یاس نلاطاسرو اهر است در کنی ولما ناما یم 1۳9 راس ترا
 هری »لا 07 آں یلاو شم رعب < سا« تسلگ سارا یک چک سن منی الباب دیاگ

 نم + فقر حرام ذی کنان لس شهریور رھپ
 و دن را 2, یا ل رئاوور گنا کےگ و f دبے ےنپا ےن یش داٹساجھتاسےک یاد نج بوت اطلس

 روی اپ ےک نوط E 20 وتامر یک لے ب رمز: ناسا اوکو ج نہار یبا خاراپ

 ایگایدرکل کوک ایک ابو راب ود یت 12۳۔ ےن بوقتل نج نکلا دب رپ ایک ےک وکی ایف نوناکن یب بوقتیل ںیم لدب ےک سا

 نب بوقت لر کت ےس بخیر ا و یا یف ےن ناک وس
 لی 218 سکمں اہی ای درکررقتپ ہک یک ئاو بوقت نب نومحروا یدای بک ہی کک نج ہنر واال اج ےس هراس روی اقا ار
 نج روم انب اک لا دعب ےک سا ە ایکو ہ توں حل * سیم ہروکسد وس ایکن یک ابا ار کچ یکی ار روا ایگ لاک
 ےس نامسماتل یم ھم ےیل ہدروا؛یگدید تصزاطوراپ ہدوکں ا ںی تاب ز ےک بوقت وتل م فول ےن لار کت لا ال اج ھتاس ےک یک روس

 ۔ایگل اپ ی ارتا ت اپ ادوتس ها

 یا فک ایکس ان یو دیس ویا ور تر دیار ین ایس لا

 ںی یا اےک ا قو راکت زر الع قی ےک ا ےن ںوہنا یب جت اسروااوھتاو ہار بت م فار طا ےک اتات یک نک

 1 190 رو ںیم ںوھن ساروا نوشت زر ےھت نگ ہر یاب ہہ اکروا ٹ رت ںیہ

 تے ہت ےہ ےک
 تر رس تر

 بوت یار ایرنا ست شال بکس لات ناطے عال وکس وفاف رب نریمان ناطاس < شار 1م بج سج

 نا اھت سیر طرق کنن شیب رو کنی رکن اس کس وتو ںی ےب یک ورع اتاپ روا افت

 نیر کوشیکن ا حر ط لا نگ نبہنومن تربک یاب هک نبرد لا تقلید پدر و ہہ رھی روا یارک فروا
 .چ اتگر تر رنک اه ایرج لاو لر

 | زاروا تس مارس ناب سان ملی :ے م قی نیت
 ار ر طا رک: بک بسی سبک تراس نا در

 بخت نیا یاو ےس توب یں ویس اپ ن نرم ئی لپ میک رب نیب یو و - - 7

 ست ناکام سه اپ شم راک ی رب لقب جین رط کتیا فا مراقب
 ہی زن ےک ےناد ےن رکن یت یکب سلس ںیم ماوق یم برقع وو ترک بلا لا لقب نکا فور انس
 ری روا ےک ربی ٦ یم نادم لک ےک اتم تی قا کل ئاد سیم برغم لین روش بج روات ےتوہ بوس فرط کم مشت سم لبنی

 قادری نر مقر نا دین ر: لالہ 6 ارواءدایز یھب یم توقروا هدایز گن داد کوا '

 وں وج فیکس ا ےک رک نج ھتاس ےک روا یکت شلاخم کل ا ےن ںوہنناوق ایج ر نار لک قر وصنم نب لدا بج .....: نادي: ل الب

 نانا

۴٤ 
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 ام بنج دوا یک دری یکن سن دعوا کاپ ےک نوم اب یکم ال8 اس تیم کل وکلا روا یو تسلی

 نوصام یت شیب لالہ جک چ فرط یک ااا نیک ےس جو یک یال ف یخ ر یک اروا درب کتک کلا
 ہہ ب باد لام ےک ناروا ید تست ایفا و یه شرم ے ارپ کت سعی یکدیشر ےی ےک سا ےن یارک ایکو ہ لاتا کن ومام

 ا ۱ ءایگو لاتا کن ارم رعب ےک سایر

 لات تبسود کن ایمن :دوهس هو بج یگوم فلات کد شر ایپ اقوا نکہ گراد راک ع وف یکن ید وصرواانب نا کد وعسسمیئاھپ اک ادب ےک سا

 هو شیت چ لاپ یی ےک ےک ےس ال ں ا ےس اک ا ےس دہر چ انچ ایکن: فلا کہا یوو ںیہ یاسا ف اظ ےک ن اطلس یک ےسا ےس کا

 دایدرکل کس ئا شی کاک ھحتاس ےک تعاج گیا یکم ویک لا ےن دیش وا شکا م ووروا ےک وہ ب ایم اک

 ایک الس ساقلا نہ ی رمت اےک تیم یی یکم وق رھ رواتب ار یاب اکی اپ < سادحب ےک اہ. :یئار یک لاک

 شار ےک کور صاحم ےن یگ دواایگو ہنادد فرط کس امجد یشر کیچ ای کر کو ۔ بشار م ےن ںوہنارکاج ںاہداھت چاٹ اکل ر اقوا رتا ےک ناروا

 الی راف بوق ارپ دا یارک ب

 اک چیم لوپ ےک الغ ےس دوج ب یوا الہ اج مک انا کی اتو ویلا لف م ساروا ےس ٦شرم سہ ٣ار شرر چپ

 رکا داپ فرط کف ںیکا ےن اتتا نہ یک روا ایگ تاون ےس تکا البہد ںوہ ےس یا یک ٹ ےک ڈی راقد ایی کا یک ری روا کر اه

 /ریق ںی رومزاب یم ہر٣٣ £ رکر اخر کوک راشو روا یت ر ڈی ںونوو ےک لالہ ےن سا ون یوکے دیش ےن ںیہ ا

 یدک بس ندا لیتو ندا کی راد ےس ام ےک نادعب ےک راہظناےک تبع ار

 ںیم کٹ ہد کت ں اہے یکد رگ رش گنج ےس ناروا ےگ اپ ےک دعاولا دب یک ارم ےک دیم ورکی ایک کاپ ےک سیا اف سال ۳"

 نت اودا اکر فروا دخ نا یکم لکا نسل تل ات زاب ہلیحروا کوھ ریت ےک اےس یی یم غرم یب یو لات

 سما به له 1م ار دف کارم ادرس نا راست یا ےہ یم یک وتا ےک ہم یک لالہ

 ۱ ال عج هدر کف سنا سل ن: یوا آ

 یہ ےلاد طلخے راسدعب ےک ایگ آں یاد فرط یکن یر م یت کان لکتايآیتاواکن رمان الف کس غمت الو

 دام ےس یاو یادو ا یک اد نشر ےس نا ےن ید نا: بوقت چپ اوہ ےس یم نب لم اغ7اکییرادرس یم ناآرتاء تھ آف رط یکن یم
 اطلس وان راورس کن ایطع باک ار چاپ ردادرساکن ا کت ت افو یف ا لٹ ح1۹۵ لپ ںویاو ہاری دیعسیوا ناطلس انب کیا اک اےس سصٹاید

 تا لات کن ا بج دوا رک ریس فرط کرمان کک رعت اش ےس ا ےک اھت ےس ما ےک نشا اب کیک ارت شرور ریس
 یدک یه لو النسا انے ہیلع نک مب ن مات کار ای. نت کس ناتو
 یت اربا نج عا سس کس شا تسوگنانعرعا کلا ای لاقت اکا کل اب ایکل ی وکم تم لا ےک یٰلاطلس برقروا فرشف تزعےس

 نیل لات اکن اک تل اہم جے الپ
 توس م )سوا ناطلس دعب < لاروا دز نانو اطلس روا غس و نت ترم کس یا ار نره لا

 با لینک فو سه ارگ طب زار لاک ارب برخ کب جاہ نش تلاع یا ترعب ےک و
 شی نام دیقوکن ار اکہ ارم ھچک ر اہم ںی یتا ذت رپ 9 7 يرو

 ورک یک کوک ر ایم یک ریت روا هرکس. نور بلاتر ت کر ماع هراس کتیا

 زواایگ 1 ال ام زرا یک آن: یلاھشوخ روا یرٹہرس یر گپ سی 2 الا طس سا ےس لئاسوسددرواایگثٹصڈیلخ ےس دعب ےک لاک اناج ایکن اب

 . هوما لک يللع بلا هلو نایت
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 ارم ناروا لقب ب ستی رنا لغ ۳۳۹ موس. 27 ۔نورلغناًّرات

 منا
 دانم انی ںیہ ےت رک اش ےس یی اردا کے م یو ست برخ. :لاوحاےک مم یاو
 ںی ںوتو ہے نا ات خر وسرو را تم کن ال گج کر ص ا ن یک کس اناج ایک ای ںی ے ہں ای تے دارد ترف ییا
 1 نو یا ےل ےک ےن اب ےک ساروارماع نی دحئاق ےک نا ےن دیش زندہ ات اکران شے را روا لات
 غم آ ےن نقومرج ناب بوق رب کس سال رریق ون لر سن دعوای ایکس او نولیقن یھ نہ بوقت دعب ےک سا
 زن حج کس نا ابا ٦ںیم وکن ٢اد ےک ہلدار کوہ کٹ اےس ںولھقیکس مار ایدانب ارزان وطیقب وال نم لا
 7 وت تو تال فوخ اکرادرس یو کا یگ “بج روا ےتاج آں یم ںونارییم ےک ا و ی و
 ت ےل ہا رک سی ںوقالع ےک لپ درد پاک هراس لو

 رتب نص بج رواتب ماتم اک س ا ای اک ادب ےک لا ےک نااھترادرس اک ا یف ہدد ین ب نی ںیم ہنام نان ناطاس
 یب لو ارھچ ہی دی رایقخاوکن ا ےن ںوہناذت ںی آپ ہلباتم ےک نا سیم وف یکن اطلسروا ایگ زم یکم لاس ےس اپ ےک ناطاس شی ہے کد
 7,0 دوکںن ارواایکہل بام ےس نا ےنزیزھلاذرکناطلسروا اطلاچ ےس نامے تو ےک اےس 1م اس یلا ناطلس

 ا ا ا ا ا

 را 77 ات فی و ےک
 ےن یا نجوم وت ایگ آں یلاو ے رشوت ی ا رے قرن ادعا صرع ن لر از فکس کد ناجی لا شدت
 ۔۔اھگالچ امرود ےہ ناال اکی راو رم ں ولید ل اڈ اخر یق ےک کرا ترے اتات د تاپ آپا لل ہاقم ےک زی زھلادب نب ناطلسوج

 ییادتاددمیپ د ها سا رکن اے مش یہ ےس لرباج یٹبہقیددد کے ہ لایخ اک وگول ےس تہب :ےار یکن یر وم سنی

 یلاقشا۔ رج ےک لادا یے وب کرب رب ےک اےس چو یکے وہ اب لود کس ار والی کناوا لو رپ لسئاردوج تراش

 ۔ے تاب طب قاب

 هستی اس مت تر لپ سا لا لی کل کن ای مک ی ا :ےس ےس جر نت مدقمروا م ئاع
 شکن نا ےن ںاروا یچ امت نان اس زرخیز ی مے جم کت رک( یمنی لاع ام فرش تز اروا
 اتام

 Sell 2 بج روایت وسرد ا تہب لک گنج یکرصان نب یس 2 تر زی نارام ل نک وااو

 رل را چا اکی ےک هی نم نره ےک باہ یک وج ےک وج ںوود ےک مام وارق ےن دیر و ایکو توف
 یار آی تپ ےس دایک ییا ندای نب مانی گنج کارو لک یادی ار ید

 نسرین فرا لر تستی ۳
 , هردو نآس نایک نایب لار کذب قمی قم تسریع ارپکن ہ بوقتیلوک

 -نیئراولا ربخ هللا و روہش تہب راقن دا یکن لاء اک وہہن بیعت مانا



 نار کے ناروا ی اقرب ب سم تی رفا اش شل... نوری نا رات

 ںی شیک ں ایرو

 مقرر د یغہ تو ےہ لاو تیرا لپ لب... :ے ےس ام نب لاپ قلا جر تالاعےک لںوخاش ایں ایر
 نکہ کیہ: نہ یل نج عا دہی ہک ایکن ای ےن یگیکا یر دا ےھت زم ےس بس سش تففارشو تازرواودایز ےس بس دادمت لات
 ناز ےک سا ےہ ےس نوطبےک یر ناو کن ی کت نب یوم کر اور نت لیبل تقوا ےترماع نج لال
 شا سادرم رم نولبےک ناروا یی وار سےک اہ تصوخ ےس ات اچ ایاپ سی ںوگنجرٹک یکن ارکذ اکن جاوے مانے کب لش ن اوج واں یآ س
21 2 090 

 راع دالدا یکی اروا لیت ن مک یھب ےک ناروا ادرم نین زاوت نی خوا ادرم نی دداد ںیہ نولیلےس تہ؟ ےک کادر وا
 ےس لیٹ فیلاوڈ کے ہ اج اج اہک گدیب لیٹ ےراب ےک نئاروا ںیم ماع کہ باج دوارماع نب یوم سی نج ےہ نا سود کیر وا« اور: ی ب

 ات ا اچ ا راع نکہ کوکر وارھ روا ادو ںیہ ےک رکن ای لیپ مکہ کا یج ںیہ
 یک کام تک

 تے تے تے ےک رم ض یرادرس

 ترش یا ضریب رم تا ی ویا جم که کیا ےن پاب
 ۔اھت ایگ د بلاک طلب ے چو کت الصد

 ے تاک تہ ںارہ ہرے تاک لا لپ یاد وس تو سا ایال ںیم برخموکح ایرروصن بج... یوگا روم
 راق رکے ےس نایمرد ےک ںیہ رو ےس م کر رفت تالار کارو ےساروا یک از آیکتعاطا یکنا ےن ناطاس بج
 یکم وی قپا مامز نب دوعسم لی ھ۵99 دوا ےگ کر لاہد گولہ جب ےہ اناج الچچ کتل اس کس خاک کے ارا ںیم قالع ےک کک عا منا ايبا

 بازو بزرگ لاردا ےک چ ارے لا روا ےک یھب کحونب کاپ ےک ار يک تیر فروم ار فتا ےک تک
 ین کس اوہ کیش را ےک مو چا سی کا هک هل ست تم کور نر نام

 ۱ دن ےن او ےک ںا هرس لگن اب نکی تالاع

 وکن ا یم کج یک یکدم تا ےک نی دورو ی اھ رمو ن اتع ےک ی ےک یاد حب ےک لاقت روھ... لا زاید وحس کرک
 ے راہب رواای آب لاتے ےگ اےک ری جد الب لم دا۸ تا ےک رد صوم ورک ں1 بج روا یر لام تای روا یر اورم

 سیو ابجد یر اغ ب تاک چک ارور شرکت نیل تناسب
 پلاس دما کم آل اپ کس لا وب نان ےراسم ےک فیطلوا لشروا فیلع حبس نا ال نادر تیرفا
 203 "فساد ن نر ئی لی هتل لوس گدررسواب او دهد رد یھ فدا کیا ۳ زر

 رم اش لاا وایو: لام یر اورم یک ں وتش رسک لیلصتروا لی, ناوت بارزا راس تراک گاو
 یو موکت یک عقارا یو ت یک توک کن ا یت ردت سو تاو ات کا نکس لی ںوبرکےک ایر

 نہ دداایدریطخر تو مےک ےن وہ بارخےک ںوروھاےک ارم ےن دعحاولادبمع نب یم ںیم صفت یا لک ....: یل زار یک سض الآ
 بوق اف شل مک کرتے تپ کر 2ک ینا



 نار ناروا لقرب ب شی قی فا اش ۲۸ موسرمح .... شہر نورا ترا
 0 روا امین یم ےل ےک حا اشم یت وں یا ںوہتا جم انچ ےہ رک م تاعتاود تالاع ےک ناکام یج ا بے 7 ےن یک

 ۔اھت یھب ئاشن ےل ےک دوعس نج یر رواءاراجا یب ہیطصب اج زوا نادر یق سٹار ا یری کج نامر دک ا ہل یہا

 اچ تن برق تلاوت یک ما گلو روا رکن نی ناچ او اجرگب لطف استا مفو کادر شاپ ےک سا لاس کیا

 ۳ دمت نارد ےک ایر نان چرا یونان زر کده ن I28 ںوہاروا ےس اے راب

 یاد رمز وا ب وکے سس شی بمیرم با لک ۱ شار وازیدرک روک ب ناچ یقر شمےک ہیر اوکن ا ےن ںوناد کک تں اہیب ںیم:

 بایت روا نیطتسقس قا اد )وک دوا زر یتا یک تارا ایل ق م تا فاض قرش م ق ےک یک عمر وان کل ےس ساق
 ]ن00

 خاوکساروا

 ت کن ا ےن ںوولاوہ نت  تاطخ تن اڑی اکن ادعب ےک لانا ےک دعا ادبک نیک ... :تعی یک رم روا تاق یک س

 ردا ایک لتا ےک ن رارکاچ ںاہ ےک ہدواو زروا ایک و رن فالخےک نا ےن میت ادا یکاھپ ےک سس ما یت زع یکن ا سی ںولد ےک ںوکول صا رد یک

 کاب ےک ےک شاہ ناپ سی بانت ےک رقما یم ال٦ لازارعإءۓ ےس نل ےن اذن ادوار کت یب کا یم ہت

 یرادرس یکن ا تقو ا بج ےت اپ ےک سا ناطلس نب مکا سعونج سس لاو نوشت تیم راس کارو هر
 ےگ حس یخ اےک کرا رشم وردا ےک کا اب لات ود اوہ ایک تاسےک یھ نک مک اا ےس لو تاپ سه کس راس نت رپ

 هک مت وب رنک لاو

 تاک ظ2 سس شان لیتو لا یھباک چن ب ید مرکب ....:تافو یک یوم

 وب کس می روان عو اک کن رکےن وکع اوفا یارو اد ڈاک ےک س رہ1ےن رصخم اٹ ایگوہروزاکوارف فرطرب سیم رود ےک ناروا ییدرک

 -اھتر ما اکیباجب لوط نااوجاھت یف اتچ نل شاپ ع لا اتم لا ےک اای آپ اسکن اھت ےس کمو الدا ےک رک کورو تس سی

 زارنارادناش وک کک تت لمشیےن ءاسدر ےک ناک را ہد چپ لاپ گیا فالخےک نلا ےن سا کون اکل الہ اش
 ںیہ روا ایل رکر افرا ی ےک س نا ےس یا چچ انچا اورم اک مب خرج کیت نی دتا ےک نارکب جیک ل تا سم

 ک تمولق اپ ےک نام زاظلا صف نزن م بج یک عیب یک او یئاھپ ےک سا ےن ںوہنا ںاہچ ایل چوار ناروا یدک
 وہ ےرڑھکس کاھچپ ےگ ےک سا اس تھ من نوا دے کا بج e فالف

 ایلنا کر "بازان

 یجب ےنپا بے اپس کت لافکی کل نا ی لود ار لپ ساب سا یی یر اس پا نین 8
 ےن از ےک برخ بس ےک ب ےہ ددا کد اپ ےک ٹا یچیراد ری شیمب وا کت للافی کل ا ےن ار وج اپ کاٹ ےنپا یہ سم یک کوک

 ها ات ناری س ناسا الدا کا اس کت تاہم نب بوی سند لا کر تک لا ےک

 ع فر یک رک آ تہ آر وا یک زاپ ہایحرواے ڑٹلروا یک توشر ےن ںوہنا شب ںیمد ںایراوسروا کا شپ یی وا لول

 یا الرا یک رک ںی آوا اد حب ےک ع ہار کچ رپ بس: تالحےک یر روا ںیہ ےس شالیلارادہکوج فا ارطا یکب اتا ںی روا ےس

 ۔اھتاز ییرتآ مو

 کوک نک کوم شاکی راو یک اہ وحب ےک تن افو یوو د نت ےگ ای دےک ناروا ارم الرا»

 اوم لکم ت زتو تیت ولے حرطرب تصوککروا ترہشب تر تو رو تلود ںیم مو

 نیا ںیم ںورآدرس ےک نیب دو ےس اتقن نب ناشی واراد رمو کام ےک ناروا ےگ شب ازلاے ںاہو ام رھچپ.....: ہانگ با

 ناک ےک ناں بارلا گلی ںی اق مور ۂناکوماک اج ایکاھٹکاوکبس نا ےن ںوہناھج ےتاج ےنایب ےناج ےس مانگ اوت



 نار ےک ناروا یارب رب تیر فا لاش rrq ۲ 2 ۱ ..نورظظیا جرج

 یک ا دوا یش ےن ارب ئی آب ا 2 اروا بالا 9 ایدرکل هدف گپ سر

 لوس گاو دپ لب اقم ےک ناہب لہو ؟رط کلیپ بلا ی لا مات ےک اوری روا کی رت کارا

 کیا ےئل ےک کج ھر واایک واں وغلا ےس یک ریو اع یب روا موق سیار ال بنا رکن ید م نب یضام نج
 مات ناروا یگ درک ےک کرا فر کوک نب ومراد رک ناروا 0 ]0 وادب ےک یل دش:ےھھ ڑب فرط یکے رسود

 جج یک یک یوا یک ا رتا ےک کاتب کارو کول نے ںاوہ رک یو یار لک یک و وحس الکسا لر باس: لا

 8 -یئوہ عم ورشانوہادیپ تبحع ےل ےک نا ںیم ںولدےک ںوکواے

 سرا ید لورم يک بازار وا لبه وبا نت ید گاج ںیم ںورہش سرا کا یویز

 روا؛ ہلیصروا ورق“ سواقن دو دوا ںیہ فورعمےس مان ےک ہضِل رب روا ںیہ سیم فارطا ےک ساروا ترا لب عادت نبی وج یر

 ںوٹیب ےک یار روا لی 1 صح ےک یک اس نت لا هو رب رو کی وه نبش[ اب کیم
 رک خد وا سو اقن روا ےہ یٹاھچدزاچ اک اہم نب کوہ ن: لم کو ج وہ وصل ےک ر نب رک بتا سیر یا یہ مروا یم آںیم ےج ےس

 روم وصی ےل ےک

 ےس مان ےک رکا نان لان س سوک یک ا ےن نا ےب ےک سار چپ ایگ ہ توفیھبل شی عابسرھپ...:تاذو یک لک اس

 وای سنت ایست ناموس نت بس لا ںیم ےراب ےک یادرم رخ

 یک ناروا ل اپل لول ۔ سود یی ناروا ئی عر شکر ےس رر بب ام شراب اب فست ا

 لئاح ترہشو ت زم ت ہک وکساروااھتی تڑپ اکو دواوز ےس طا ک جر مور عی پاود لس رد چ لساح اکا نی یکپنام بوقت رام کر و

 1 سقط روش ون وج قم اتم اک نا یھب اہ ےک ناطاسروا یھت

 اےک تر ت دا یکی یکے ی ہجو+ےسہ یر دلو یک ایس نیم یل ہشیمپ یرادرس یک اپس وا :گراد یگ اسد الوا

 اصن ای واچ تست لا کس نم نان فی تاک اسارت یر
 هات دریا هرس تب کس لاو لس نوکیا ابر لوک قو الوا رپ ےہ راگدرم یک ارالدا یف

 اے ےس ے ںوب رہ العاکت انام ےک ساروا یان اروا چاپ ر اخ ےس شیک یک ھت سےک جاو اج غااہسر وا

 را خیروا لب ار اوشم تیام کس نوشت لو اب تارا اپ تہہ سار روا ںوڑاپپ رادناش نا کیلو درک اھت لمصاح

 ۱ ںیہ یگچوہ ےسہشام ےک فالسا ےک ناجی کالا

 توات یک ا باب دفتر مز ےک دوعس نی رکیوبا ےہ کلام جاہ ف رتا کن ایمر الواروا الواہپ بحاج یل ضم یکب زار

 وہ کن نایمردےک ںولود نا ےس عو یک روایت ا ےن یٹنب نامہلسرادراکعایسد الواروارمحا نیب یاد کرک لوا وی ورک

 کب اج ید دعب ےک سا ےن ںوہن ایان ایگ آب لاخپ لا اٹ اکس اروا ناملس ںی روا ایگ آس یاد ال وج یک ناسا یر یگ

 ییا تاقوار ٹکا ہد ےہ ا: سام تزعروابہلفرپ لا اول بول کب مچ ںیہ ےل ےک ھشدالوا شورش روا ایکداپآہدایز

 ۱ اقبال لا ےل ےک ےناچب ےسداسف ےک بارعاوکحاوفدرگےےک لاروا نش ےنپا تم

 جرات یش اسور ےک ام رکی وج ےہ ہر سخن ےک تباند الواوج ںیہ کذ لا ونتوا ںواب یم ورش ےس دب ےک بنام قرش کب ازا

 ایر ےل ےک ییا ت اقوا رکا روکے بازاردا ںیہ اک وک اے ایر روا ںیہ لاش ںیم ںوہایالوج کام اتمی گیں ےس

 راکوی ےک ہدواو ز یک اشم انت یک ای دروا ب وقالوا ب2 "۴ل مان اارومؤا ےس سا ےس تزا ا یرادرسےڑب ےک نا سیم بحاصمےک

 ۔ لوم نیلا ہدرپ سن یی ت مولی وکی کن ا ںی ہقالعروا ںیہ ےتاھکاوہاداکھاہ ےگ ناددروا ںیہ



 نارتکس ناردا لقب لری رف الت ۲۵۰ ر لب نورظنب ترا

 یکں وہ اگ اج یم ںوناتسیر روا ںوکنہوج ںیہ سیجئاش یر ضخ اروا مک دیعس و دایز ےس طا ےک توق دار فاروار طدایز حس پس یش ناروا
 ہرہاعم ےس ےرسودرکڑوھچوکک یاردا ںی ےتترکق ارم ےس نا و ںیہ ےت ےس ےرسود کیا سیم لیئآہ دواو ز پج روا ںیہ ےج درود ےس 9
 رفیع اب شیفت دا رج تاب نت فلک زاد ےک

 -ںیہ ےہر فیلع یھبےک ناشاح یلا'نئاود ریا ںیہ

 ین برق نفر بوق نت طب ای ارواح یر لپ دیس یراورم دی نزب فسی دلو . رام یریهس
 ںیہ ے وب بوضت فک تلخ ےنپادوروا ںیہ ںایامنفسیل نج باجر نی الوا ںیم ںوراگد دم یکن اروا ےسد الدا یک سیب

 سایز ےس ایر “قو الا

 فسیب داود ریس برحروا ںیہ کر سایر اس نیرو کج يا تے ک بس نارکب ج
 ںیہ ےتاج ےناچپ فسا سوم ان کس آرا تیک دارو نو تب ام
 لب ےس دالوا یک ا نب فرشروا ںیہ ےس سی ںوٹیب ےک ممدخع ٹویگرداممداخن مرا

 تاب روا لب سلم توبه لم ناروا ےہ اش کیا یکن اوج ںیہ ےس تان زرواداولم ںویربرب بس شورت رک
 ۱ رنج لی کس, لپ سلب مات نوبل
 یناطلسےک رود ےک رعایت گول ےس تہب ےس سیم نارواےے ایکرکذاک لا 1ش ہلواپتروارباج یت مکا ایج ںی ےریاولروط قال اار
 ےس تہب ےس لا نارکے ا اج ایکن ایب یگ روش تہب ے اناکےک نلا ںش ےراب ےکداہج روا ںیہ ےتوہ بوس یف رط رانا
 ںیہ ےتوہراش مم ای روج ںیہ اش ییا یک عصحص نب ماع نب تادوس نب باز: فیلعودواد ز ےک شد ارور دیر وار کول
 ۔ےہ ماقم ئاخ کیا لیش ںلوراگد دم دا ںویلتےک ناک اردا ںیم چیر ترک ئاط ںیہ اگ اج روا ںیہ ےت رکرفسحفاسےک سا گولی دوا

 وک ایر نم لادرمروا ےہ ےس ان بنام قلا ممه اک وہ نایب لیپ ءںیہزفخاروا ممعس فیلعےک ماس الواروا
 يا نیہ ز نقلھتاکن اکں یہ تک وا ںیہ ےترکرایلااکس ا تارفھم حنا یہ ےترکب وس یھچ رط یک )ما نيز تار
 رم اج نب اکو لاو مس نان مک نت تام کاور کناره له کز اکران تست شنا ناب ںیہ ےس

 ںیہ نایمرد ےک تحعامج نم نار طقن کون هاو زار وات امن: لحن نالس

 ںڈیب بس ےک ہتصحص نر ماع ہکویکل یمن صحص نر ھاع روا لیہ ےس لدالوا یکرساخ نبرفخفی ہک اناج ایکن اب قامت رخ... رطح
 نارکذاکن شیوہ ادرم نی دی نر باش داوہرھاھعار سود یوکے یا رد الواکے ہ اکو ہے اتنا رتب یھ یلاھتلاروا ںیہ روپ شب اسناےک
 ےن یخ الا بحاصرکذ کج ںیہ ےب ےک نالی مان کر ین بیصطح نج کام نب فیل عند کیل ام یر فا یپ ےس سیم ناء ےہ ای آں یم نولباےک
 ۱ ۱ چای

 ونک تب کتاب لرد لپ کروم ا بردار ما اکن اتم یکے س وہ ایس کے ات اجایکن ام ۰ ریتم یا
 - سو« فور عن ماند تسربو لاا حق یاشم لا کلات

 اص نج ھاعوتج ںیہم لنکس یبرم اتر الوا نب روا یجر ںوھقا را نکا کتان مانکن مات ییرادرس یکن روا
 لول ١گولود روا ںیہ ےس راو ج نیکی یم ر نہ دا نور نج عار طیماروا ںیہ ےس شیدالوا یکرم ات نج ہیلع نجم ا نج



 ارس ناروت لقب رب شرت فا لا - ٢۵۱ موج... شا ....نوردلخ نار

 ےک ےناج ےگ ےک مامز نج دوحرادرس ےنپادداھفاراتارب ہک سم ےک طبہدالب وک ویمایرےنروصنم.....:ی ای من او ےن نا لیٹ طب دال

 ںی الا ےن سا ےش اھت ھن نب نا رادرس کن ا یش ام ےک نوم کیا اي تخ کت موکت یک یب دعو کک ت لاھ ےک وہم دره
 ایکہتاور یر اےک نا فالخغےک ای دتاسےک لوجوف ینا ےن نب دحوم ایکو بلخاکن یر مم شی تافاضمےک برغم ںوڈد عشواءابد رک ت
 ٠ ےگ وہ ےڑٹھکےۓل تشک نا گلی انچ

 اہ ےس شی ںوہ اشد اب ہقباسےک ناوج ےت لت اس ےک گن کہ ہمامح یب ںویاھچ ےنپا اھت ےس نب رم بیان مین نرم

 لب حل وارو شوم اردک اروا کال تعمیر گچ کیا ایمر و ےک ناروا تیل آتا ےک نا

 ںیم خآروا الاڈ سیم یقوکں وجق اب دوا ایک نيرو ۓئاہب نوخ ےک نارعفد کرد یر ار نخ لود چک مربا وخ ا ےس نرم
 فلت لابیایکب انتی ات وہ ے کلر ناروا یک ج پرس. نام هی ےن ب وقتی نیم فسول نج ماع تیاغولا ناطاس

 ےک لی کما ےک قید شب لاو رب یا یکن اروا ےگ بلوچ کوی نایک رسد دیاگ ی
 3 ےگ اتم فم یر کم اوتار یدل

 تستر و روا پر وکو ےس لاروا ےہ ثرادرتببے بسدودروا ےہ ٹراداکں ورزی یلاو یم ہپوا ےک لاروا نیز لات

 - ریصتلا معنو یلوملا معن وهو

 بنر ا

 1 5 ١۲
 ہر هه گم وک

 4 ۹1 کارن

E۲  
 ےیل هه

 8| 8 ۹ ےس اج
 ماجنا اک ار وا لاوحاےک تداحس سلا ما اید

 تباہ یم یک روا تابع کج ےت ےتراچپ رکسہکہیصح کولوکل او یکی ادوات 7 تے ںی ر قا ا :شوہ یگ تاداعس

 لار پ یم حاوفےک ہز اترا ایگالچ فرطی کب رخ دعب ےک ا وہ سیم لوح امی ےک تدابعدرہزیھب شوری یک یخ انچ یھت مانا
 شرف موا راتو با شے تبحم یکن ا کت صرع یک داایکل ٥صاح ملمےس اروا رس یوتن اوبا راه ا ناکام ےک روو

 وک وقداع یک یک ولا نایاب ناچ روا نوت براق او ذی ےپاروااوہ یش سیٹ لوکی شیےک بارتلادواایآں ہناو نک ےک ایر کلا ترا

 ۱ ۔ایگوم فورم یم ےل رب
 مشک نادا مت کرد استا مو  یئوہ تریش یگا ےس عو یکں وم اکک یت نایخ انچ 7 :یرا زنگ ع اطا یکں وکول
 ہیطع ھی اوج ہو یم وو اوز وج ء را نج کس واروپش ےس بسم نویس ےناد ےن رکل نواب کن سن مدفون



 تک ےک ا سس نا ا کک ا نلارم ناروا ل اقرب رب نت تر رفا یا ۵۲ ا مص لج ....نوردخ یا رات
 کر قلت ںیم ںیہ ترک سادات کدو دو رد نم نرو روم یک نج اب سد وا ن: ناما
 فاضل اس نا زن قیر وا رب نیز جنت نرو تم اکدوخس نیر نی نت ل الواو ج م ال نزن را
 دار یورو رب یا نا اورا تبع کا اش درا ا 5 کک

 روا کیا ےن سازی یبدرگں ور ش یی گپ ںووکا اڈے ی اھت یتا سرو ایک ک نک نر کم اک و00 0۰
 روزی رک ی ایمن وات ی ےک ایام رود کیک لاطم تست خو رو باران لوک مچ

 ےک وم ام ب اکا ےک یا شنید باش شر تگ اکی یا قرت او ورکر اےس ےن رک ا
 لواری اپ ےک ناں م ت ادا کرید تزاجا یکے نرکگ نج ںسیئآ آے فرم نبا٠ کت جیم یکی اپ تداہشروا تن ہت ہما از ںوہ ناروا
 ورو اوز ےن ںوہن اھت ادراک یگ دالوا کج اپس نامی قوس کرد لار ن رک با نب لکل تامی ااا ب ےس ےک مک
 اوما کر تا فالخےک یٹرم نیا ےل ےک تعفادم یک وت اس ےک ساروا تداحسروا یبہ یا ئرادرس یک

 مرکزی ار ہما نج دملاخ ریما اہ بج اصروا اھت ےس سیم صفت یبہ کوج اھت تکر قلعے یاب پحاصرلاعماکب ارخاروا لو نا
 وک لوط لکا یتا سروا کدر یک ا 7ا ھتاس ےک ںوج وفےن ںی ایک دس ا ےس فرم اینچ یت نب کابو نار ت موا یک اروا
 _ رفت داعسووپک ای درهراشا

 د تس د لابو یا ےک یا روا ہو روایات ناکم کلا کیا رکا اج باج کیارکل گنے ںاہو وے  تداعس :لگ رن نی یکت داعس

 لیے راو کرکے وک یھت تر اہے تغ ںیکارواایک ی سا ےس لوہا
 ھ٤ ےن ںیہن بے بد لت ےس ںاہوود رگ دعا اشک تشک یر لاہد ےس ںوہناروا رکو رضای اک یر

 ون بيمار راک اهدا

 نقاب اڑلاوجی وار ےنپا ےن تداعسروا ےگ یم تاماق ارم سا کے باحسا یگدواو ےک تداعسرم ... یا ترا

 ی کم ی دعا یی

 شی لوم کج کنارے ںی کوچ اچ راکھ یک باھ ےک ارا تاع ےس لوو یکم شہ اسو

 ۔ایگایاج ےن اپ لنت ام کس سارا سهم گپ ات تب ےک یا یک تارا ایک ل ناف

 طب اا ےک ناد دوجوم تالاق امریت کل اقا ت داحس یدن ںی + یک ویا ےک ت ترا

 نم کروا کوو یک نیب یوا عامودا ام نا طرا رکا اخر کرتا نک یو بارار ےک ناروا ےس ےب لج
 ےک د ٹاک خرد ےک لورو ادوار فرصت شو رک رک چر وا ےک کاب فرط کر تا نبی لا بس بسی

 لو نا ںولود روا ا آل اپ ےک نا اسد الو یشن نامل روا کو الو ی

 ا سک رج یوم کچ تسرب ز یک ں ویو رک ووو شار یا روا دتا ےک ںوجویئاش یا ارواح ید آسا کس هدواوز

 یہ جب ئی ےن دحتارس ےنیا رھا ہ یکریقوکسارواایگو ہر آفر گمجا نب یلیرکب ج ایکو ل زم نب ترمس کج اروا ےک آبان نالا ےک
 یوم 9 روپ یکں ورک 5 ۱ لا ےئ وہ ےترکط اھلاکرتا نی ولا یھب ےپا ےک تا نت

 یه ادا ماه لوس ےن یھکل بق ےک زرد ااواےس سج ںوینس ناروا ایگ لانا اک یک تانکر
 اھت ایک لس یاد زر مکس اپ زمان یاری ایشو

 اتا ےک نب نامہ سی اہ ےک مال نب نیست ےک نل وارده اس کس ارد یر وقت اب یک اے یارو ےک کاپ ےک یاہو کچ

 فرط کب ا



 0 rar م... لج ..لورلغیما را

 نیب صو نہ اوبا ن اطلس قو ساروا هراز آرت لر نما جانب لر وام کا کس نکته کلا

 ےل ےک یبقفقزرادبا لار واچ راق کدے ناکا ات رکا کت رایطع اپ ےک نوا اھت اتر کا ااوکں وتود برک ےک ناں مت یقاطوا

 سوم لا کس السن نرو یک 0 وتی زرا نیارواء جی طع نیت کیا

 ۔ایگو تا اک ماکےک ںوینس ےس ای رروا

EEE Jiیک ےن اول کوت کار ٹر کک سیف  

 کک رک رو ےس افراد سایت یگدادہمذ لاود کک تں اہی کد راد ری اق کد رشت اور لپ کس لاہدروا یک نا تاب

 1 درک نر ے رم نیا تهیه اراک تیک کویر کس سرا نیر

 ودر ی گرم سو ےن یا علاج نج ےاوورگناپ دکنوام فور ص ایپ روا یدددم ےسا یھب ن گرایا

 رپ یکے نگ ہر یاب تو روا ےک ا ےس سید وا ےک تداعسروا ایگ لاقت اکر جا نب ییرکف نت  اہی ےگ نب تسود ےک ےرضود کیا

 ںولاید دگر کسی سنا کل ور رداایل ناپ ٹا ےس ونی ا رکے حا رزیءاھت بججاو رب نر ہار کت یاعرے حرم

 اروا ےک ےک رک وگو تم اق رخ ی وتت روا نی دروا ےس کر پالن توخاکت وگو تم اقا کوا ےس ناگ کروا ےگ ہر یقاپ ہوا زیب

 e دش لماحرواء سینا وہ ما وکی کن ا سوپ یناجوہ مولعمتقیقت یکن اے سجے 7 ےتاپھچ ود سا ےت آل ییئ تان اصقلوج سی ءاظتراےس

 یوروا چ کا ہد سی روت نوا ا ےک یٹاتادخروا ےس یٹوتماکرب و مای اتش کال اح ےج یرھجوچ رب تاب یی خاروا ےتڑلر ںی ۲

 اراب روااترکم رنز

 لاش یک ادواربخز
 نج تو 5ر کن ای ین ا۷ ےس یئاھب کں ای دیتی... :تالاعےک ںوخ اشیکں ارواریخز

 گنا ےن دقئادبجیکے یلایخ اک نج ںیہ تم نکند او درک تنگ« رر ط کا یب شاک ن روا لب عکس را ناب

 دری سنج لعاب فر او شو وک اب یک ران یگان ای جن
 فرط یکے ل او ےن زم اف یاب اهل ت لر ن ب یم ا امم ےک ب اسضا یم برعکس کتک

 طلای بوض

 روا ای ان اتروا سإیارط ےن ںوہناروا یل یر فرو لا تو ےک وہ لاو س تیر فا یہا کے اج ایکن یب

 51 الا ےہ دتا ےک انزوا توق کا کت صرکت بب کلی ء ایگیدرکل سرطان ریس لاو

 بڑ روا ےن اپ ےک سا یھب قے م روا ںایر نج لا بک ليگ نا ےن یا ارد ےک آب انہ تیر

 ارتقا شاپ سان نت تیام اولا برخي ناراحت نور فر

 نگ آب لاغرپ نا سیب ںوھک “ان زروا دان پروا سینہ سینہ کل سلم فلوت نایک نام ق روا یس رھی روا

 نوت گی ريزو وہ لاو د سیم ںورشےک لارواایک ضرب ہقالعےک طسوالا برشم ےن دتا ز بج ..> : ری طس الا برفم اکتانز

 ےس فلک ںیہ EEE اکا ءارحڑکناروا ےن کپ ود ہاموکں ورتا ےس تہب ےک یارو رک اسامہ پیکار وا ےک وہ لاوس

 هر ج ںیہ ںولک ج ےک ن را ولوج 2ےک ہبغزروا ےک آیا راپ ےک برک یو کس لک را کس يا را ام سنا لوید

 ناس سج تیل ےن کس نوا ناوج کس نایک ےک ما ےس وا نو سدا انک امیر واایلرکل سام بلف نات ےک



 صم

 نار ناروا لاقرب ب ںیم تیرا اغ far مح. مخارج .نورلط نت ج

 ریس قلت ن تیل ےن شوج بہا صحا دب ےس لش نوط اےک ساروا۔ایکو ہاھم یھباب ےل ےک ےن رکرودوکت اذ سا انچ یئوہ فیلت ٹاک
 ا0 ےک یک رک اک اروا ےس لرلی

 انوار لاد اسف ںاہ ےک نا بج روا یوم مو یوم تشکیلات ندا تان اس لو لار
 ےس لول نا ےن تما  ي؟ت وا لاو فرط یار ےنپا وو سی یگ درک آرب ناخ ےک لوم نکو ےک ناوک و يک ورش
 تلاع یکن اروا ےگ وہردرتکے ڑوھکےک ناءابگوہہ کش ےئل ےک ناانھڑب ےک بو یکس نج ایک و کر ایفر یکی لغ ےک ناروا ےئب درک نب ے زاد

 9 ی ناف لو فرا لی بار

 کروز کن ا یھیردنا ےک کوا یئوہردرتکت مولی کن اروا ای کوہ ےس ولو ےک ںوگول بحر اکدتانز لو. ۔ضظاغاک یی تب یکدننانز
 ےک ے رکے لغم اروا یاتپا تمارا کک ج ےک ےک ےناہ لوے ںوہناروا ےک و ہے ڑ کھا یک جرا بام و سا هدف
 نیت لو شد راک سو الا برخلوکا ےن تمونرواےنگ آبا اغ رپ نارخ ابوا کک نج ےدنانز ےن ںوہناچن انچ یک یا کن کپ ےل
 نوا ےک پخ زرو ی کنی ےک آم کاج ےگ وہ ضیلاقرپ سا ےس فرطرب ہد ںو سچ پلا ایا ناب« را
 ۔ےگ لی رکن اایج لئ ت لاج ےک نا مو کس جیل نت ی مو الا برخم ےن ںوہنروا ںیہ ےس دروازا کک یب

 بر یخ نا ون تورو تام متال فرش یقدایذ کت وق وار فا یخ وکدی زی ین .....:لاوجا ےک لب زی ایقب
 یاب یر اب ست هزقشرا لند مروپ دلت کاج سین یک اوضروا لول نوت ےس بسےس یم ںوبر کے ہو یم
 موج ےگ ےل رپ ںویناھکن اروا یک اتا توپ ںیہو ےن ںوگول نارچخ انچ ںیہ بجرقتےک ات ارواح ایردالب ھج ےہ ےس سم ںوہچ نا
 روایات صوج اوہ لصاھ یلخرپ ہاری رذ ےک ںوڑنکیپ ورپ ساوکت سولر وا ںیہ یئاچپ کک ارم وا اف روا ںویٹےک یاران اروا ومو
 سا ےن ںوگول نا یخ انچا ب ذا رک برا وفا تسلیم نا لک وف کراچی بج رواایک ودواوز
 نم یک لو نلا ےن ںوگول ےس تہب ےک نا یک ڑب دیر تزع یکن ا کی دزن ےک تموکع وید مانا ےس ہقیرط نا ت یاب وکی رف

 یت وتاوہ نزج مرد ناک افاکتا ےک نادھتاسےک ںی روا ٹوک اوہ یکدنان ز بج رداایلزکل اشدحتا ےک کتا اشیا
 سا طی راد مس لک نر حرار وا یل رک پ تاچ مات کن اروا یلرک وص یہ اوات یک یکن اط دانا ےس یب

 ۔ ںیہ چ ر آج ی ںہی کتا
 لس بسی روا بیو« کرم زر« ب اوج دیا کہ قع نک نایتےس سم نا ںیم اش یکتہک یکن اہ... ا 9
 کارا وا ال او یگادرس ید یب دوا ںیہ ےس سج لون یقس ےک ناوج ںیہ ےس یلص نج ہمرگنوابخز نب ین یز وج بس
 خار هنر ریز نگین یر هم رکن تندیس شارپ بیتاب ب کیل ب بدعم کے
 بس گونی تاب لک اوست کاور کلاچ بسا اچ. در نت کدہ کھیپ

 زینب لک سرد تاب ےہ رکے یکاھب اکہ صع ص کہ ماع وج ںیہ ہعدصحص نبو مون دوروا ےہ ایدرکب وسط“ فر ط یکل ولسوکس ا ےن ںوکوئ سیٹ
 وام ص نیب قر نم ام نب ںیہ سار نی یکد سون وا: ے ات اج اک افدالواوکب س ناروا ںی یئاھب ںوٰوددیزم یب وا لولس یبہ کے ات اج اہک یہ

 ےک نار یک کیش نب نا رہی کارد یگ صاح ییرادرس ارب لوراودر یڈروا لورفاسموکی نون وا دعس نب قزر نب لٹا
 یاں وخ ےک یارک اہے ےک کک لا اد کام بس ےک سار چھ ےل ےک کوا یئاھب ےک ںونود نار لس کلم اب کس یار
 ۔ےاکچچ نا کیپ کا ایج اوہ نیا اک اٹک ار ایکو ہ ںیم ھے پار لافنااکن اےہ رادرساکل ا نام ز سارواء ئل ےک مج

 یکن ا سی ںوگج وا ںیہ ےت رکھتا نا ملت نیم شو گریز رام نوین... فیل یف

 رو



 نار کے ناروا ایہہ سش تیر لات fê م لج نورا

 ےک نا: یب ہنام ےک لے هکس اروادوتس نر یوم روا نامید ےک ہیخز روا ایر لشہنام ےک صفت لان رصخت روا ںیہ روم

 رگ وا ےھت فیلعے سال کج لار اعدام لات کن سو لو سیو لیونل یو نا
 ۔ںیہ ےتوہ یکن اج ےس یتیم ارد لب که ار گلو ناف کتک تیک

 یت ےن ںازتایکب لان شدا ےک گیج ی ںومد ےک هزت دے ا والن نیواک لاج نایک... چو کے رار
 تداق کف ورحم نج بول درو شش درس کی اطع نکا« ولو نخ عراق یکن اب نج اس حناشدالواڈن گام دم ےسرصاع

 ۔ےہر شی تلاح یا لسسر ماعونہ ںی ایک ملیر اب کیک کس بسر اچ لپ الچ نی ےنپاووروا ےئ آس اپ ےک ا یم

 رپ مس زر یکن ا ےن لق وت ےک وہ یاو یم ںورراز ہرن سوا لوک نزروااوہ باہ اوا ےک یا روا نئاسمج ناز نب نار مف بج

 رکرایتخا یار ت فلتخق حت ے قلم لو ےک نا لری لو دز ارت اس ےک ر ماع یک نکا ر روا ےس الی اش تب
 ہو ویک ےڑتارپ ںیہ و ےئ و سرت این ایم اش گریڈ ددا ے ارد گولیر لئ ادرا ناسا ےئوہ ےت
 ےگ ےن دہرا مر ماع یب سریع ا ہد ںوہ سیل ےھت سین او رانا روک ل قے کیر ےھت یشالتمےک ںییداورواںوہ گار
 ںایدڑوھچس انک خس ںیم ںوگن با ےن تم رکا یکن ادواایلانب نشاپاوکں ا ےس ںوگو رنک! ےک ناروا یارک رپ ںونیمز زنی س یک ا ےن دیا نہرو

 روا پاوجونج روا کیل ام نبرد یہا لوستر سرو یہ ہبخز فال روا یلاعمو ہون: ء نیشن ےس یم ںوخ LEI یھب
 بت یکبار واچ تکی در گونہ لکم ہک کا بس ےک بس ری اوا یک کام کرار جے ےس اج اہک بارم ںیہ * حرر مون رواز رکون
 ج باق پ نا ع اہ ےک ہہخزرواچس اتر ترا لو ار شش تافاضهک شیدا ز لا

 قیر مپ لپ هلن بي لرد عجله توپ ےک یز ینہ سٹ برخمدالوا یکہبخز نیب نھ. :لاوحا ےک ناک الوا
 توش ے ناد وروااھتے ںیم شوب نوب قاتا کے اک ےک ب اھ مک ناوک ی ددد ےک ےک نارا زز اکی یبا ےک یر تروا

 ےک ےک رکا یک ل وصور تات صو

 اف ناروا بام اک رل رتا ےک نکے وہا ای آب لان ناداولادبم یہ روااوہ تا قاکن یش ویب ےس قال ےک نی م بج
 ال نر اش لب رز تست یروای درک ےک ژوتیی رز نوتعشک ساروا کی ھچک نایب ہد ےن ںوہنا را ید سرا

 -ےگ ییمرکانلایب ےک آم ہت ایف کس ژ اٹ غاکن یر م یت تان مات تنو اروا ےس آ

 ٠ واراولارپکوتج یر ےک سوا نب کومو باد حب ےک تاو یکن انعولا ناطلاسروا ےھت راگ عاطاےڑب ےس بس ےک تملحی کن اپروا

 لیٹی مت کول ےک لی نیروی کرو رک رکن وتو موکت سمینار او کی اکا خات زروا لق یک ں وب ع وراپ وو

 هم هاش ابد لس یا بج ھت یھب زا اچ اکو ا ناطلسوج نا زوہاروا وہ طظوفتےک ہرکضق رب اےس ڑاپ کیش اوج دہ رمذپ ماق
 اگر ای او اترکک نج ےس یئاھپ دا زا ےس اتا یک ھت سروااوہ ترک لاطعاک پا ےپارو ایگ اچ تاور اصح ےک برم

 رکر ایا جت لقب مت لیوا ولد ےنڑت تعیہ یک توپ جدواارتا لم جوعا ےس م ناک اتو و کے ات اہ ایک ناب
 یک تمیم یک ی اروا ید تاک ایا ےس ےک ےس روا ایکڑ مارتا بس اتع اک کا ےس ںوہ ات اپ زاد یر تپیرواودایزےس ےنپا ےسا ےن ںولد ےن
 رواش ویو با ناطلسروا یک تیم تا گان لورم وا یکت باکو طخ ےس رم اع یک روااوی وہ نکہ خار دو لو رد

 یر ت یف فرط یک یتا ےک ںوج نی اوتل ناعاسروا ےہ ٹو ی ادد چ انچ ےگ ومد نب اق ریتم رکن



 نار مکے ناروا لئاقرب رپ شی تی رفا اش ۲۵۷ م . تل ۔۔نورم سا

 اعم ا شرف 1 تصوط تاج تس یا وچ یھب روا رم توس ساری درک واس اےک رک ناروا یک
 ےک نا ےک کت ایم ماسک یاب دات ےس اروا ایگ آں یئاو فرط یک ایر نا زوباروا شیر کل صاح ںی یماچ ےک رکرضق رب دالیمروا
 رفت لوز چ /. برا راک دی دوا ایگ اپ ی ناٹناک ی رنو تزععف رص ےل ےک نک ری اار ا

 کردی دیر اج وکن تست ا

 ۰ کواس نج فن حسد وا ےس لدنج ء شارخروا لدنج ںیہ سیناش فورتمود یک اک ہک س اتاچ ایکن ای: ا ما

 لن جوا یت ےک لنچ نم دير مس ناشر کی کر اور یکن روا ںی لدنج نج لا مانکن: اس
 یم ت کر اع ن رک ب لم کب یکم کر نباید نه رانا کن با دکب جی ایرنا لس .دلوا فیل
 هوش

 نما زن جی لا نب یکن باعدارادر یک ا 1شم نام ز ساروا ےہ دادا یک ابابا نہ رخت نب وود ےس سیم یش رٹ

 زد اک شرف نب فور ا رت اب نا رخ یم نو ناثع نی ہفیلخ یت وکو لا یر جرم او وع
 وب بوض فر ط یک یس یت داوا یر سلم رفقا یب یر سے ےک د الدا یک ف رع کر اورم یک اروا یک و ےس مانے ہریاوم
 ےس اناج وکت قیقت یک پیا ی یوتن یتا تا نامہ اہ ےک نارو اھت آے سم مک ب ی اکا ئ ر فط کے س لایخ اکا ردا لاج

 گفتم سا نیر ب ےب یاش یر یخی کک ا :ت الام ےک یلاروا لا ش یکہ بخز نب کن ام ون
 ے تسوگرو ایت تس لاو یدیوس اب دن مارا نان نرروا ںیہ وای ییہ ےک ثراح نب در نب فاطع کج ںیہ سیا

 - نت سل سٗاح عرا رخ اکہ راوہروام انا ہ قارہ سیا رد کس ا دای نب لن

 نایمرد ےکودیعس ںیم برغمر وا ین حج کیا ےک لوکی نی وج وے آب لان رب ں اورو روا لوت سوا یم برخم نہ رای وت ېچ روا

 ںی اچ کام یک کنی ایمرد ےک ناروا دی ردروا شیر ناروا یک تم مالک نب لق ی کام روا یل م کرار کیدی م مج قر شے

 رم نر درا ےک یک اروا وایم ےک ی اروا ےس وہں اقرب ن اما اولا پکی بج روا ےک لاتا ےک نا یک یو ےک

 ےگ ےب نک تس ورردا فیلم ےب اک ےس نا تس کہ اے رسد یکی وب

 نکی وو تک بر رونا اق وج روارہایم ہی ابش ہر اف سیم ںوخاش یکدی وس ... :تالاع کارواش اش کلب وس

 ا 1 اجر و ارج لوس هک ناو عنوان بش نب ناس کج ےس اش کیا یک ایش: سات روا ںیہ ےک
 ۔ے ۃ٢ اج فن مر ایم نی ررقم

 ی اروا ےاز روھ لاک لا اے ےس بس مروا ںیہن ہٹنآاداکن ار قمیکےس لایخ اکت اح ں 2

 اکرم ےک یاد مپ نادر يع ربع ی و نت لک و یا رام نام قادر یادی ےس

 وکی گردہ نج سول نا ارو والد ےک ااو باہ اکرم منیر یئاھپ اک کار حب ےک کا کد ہہ تسول اٹ اک اا رک دعب ےک یااو با

 ےک یا ولرو اتیلن اغ ےہ ایا پد رها کر اچ لا یرارم یک ن یل نبوار نب زب تحروا بد ی رگ ام تارا

 ال ناو ےک نران نامی نت جا اب فود تقوا ضمانت روا کد سل هل يا

 1 ےک نا نارود سار وا ہمت

 قم تک ا نوک جحناشروا

 روا سم اد راغی دد چ انچ ای دکر اع عسا غاکں ڈنارپ نا ےن ںوبئاروا نگ آب لاغرپ نا لقتسم ب ےک سا ....:جرارخ اک ڈنوا ناوج

 یاروان نا مر دال ملا ےس



 ےس لقب ب ستی رفا لغ ۱ ۲۵ے

 ضمانت ضروری ب نات ناھن رر ا ۰ام ڈاک 1 تے
 تو یکدم کای ےن ںوہنا کے ےک ر رقم یا شوان اوج ے ےک لق لر مام کں ج

 ۔اید کور ناس اکے ہد وارھ روا کیک ہے ںویمد ےک قحر اس اروا ڈے ںویموآ ےک ہہ ز وکلا یا کک ت ںاہیاپ ات چ

 روایت یک ب بس راک نفر ک ایج ےدلاھ کیش م وقپےن ملن وان فیل دی... چو کیا
 ےپاےن ساقی بتول اریبع بج بس الو مود رها ےک کیا نایمرد < نا رای کل و 2 لک پرچم لکه وا
 لک فرط کن رش شا رکفالتخا ےن وہا چاچ کد بیخ یکسر نار ںی اھت کر تا _وج ین کرج يک کل وبا
 ر یب رواج یب ںیم ںی یو [ئ -- 2 نا حر ط سہ ایگوہ لئاع نایمددےک ںوتالعروا نوای ناردااید

 :ےہ ہی مج تاک چی اش کس لس فر یا شادی روا ےک ےس اب ناتج ےس دام ہک
 آر ادرسک عر رداشوج نج اے میک ال اب کل اے اپ پت تی وج برام لاک نت هم

 ۔ے تسر زر ل لوم انکے سام تاب ےہ ددا چس ایک

 ک نا نا رزرو رزرو ره کب ےس لاد قے ہیخزرواے آف رط یکم و ار کوہ گے رامسہدرھچ

 نب مع کج ساروا وم کج نایمرد ےک نار روا ےک نار ایداشہ عارف اکل نوا ےس ہیخز ےن ںوہنا ںیم ہنامز سیا ء دہ ئی 7
 ںوناکیٹےک نیت یب وج ے آے ںی لج سارک اا ںی سوار لوک دوو اب یاد ڈک وا و وع ناروا ړم

 ےک تا یم ںوادیم ےک انا وو ئل یا ےہ ل باق ےک ہلکا ب گپ وا نب فیلححس نا فالف ےک دادلارہک یوی انچ ےس تساس

 نا ںاہ چت انچ ے اں ارم یاوغارب ساب کاروان نواب لول مات لاکو را صروپ +« جزا ااشروا

 7 لینک ایم لو گاڑ وے رک: ناک کہ ج ےگ ویلا شامر لاد ےس د کرا روا ےک ےس واک یوا تاپ

 مما یت روا ایک آب لا دیعس یئاھپ اک ارپ یاد عب سری اسم یا ےن نوما ےک ست رب لات کن اب ضر
 ناست وقح نب فول رواايگو + کشم نرو سون ای زنا اچ ہلسلساکک ککے هل کیا نایمرد ےک ھلب سوا ہبخز نب

 لاپ ےک کا ےس جی یر نهاد اوج کدہ ب ر ناخن ییحس نیو لیول ای کی ار لاو رویکرد کج اس
 ےک سارا یر نا (- 7 +1 الخ ؟ںاہی سب ا ےن سارا شش شک را ادای

 کم ےک ومر سلا روا ت افا ہضم ےک وک یارک آں اہ وای آب آل اپ ےک مک ارگ مو کوہ الطا یک اوک ا بج روا ایکو اراک
 ےن سا نے آ جاع ےس ےن رکرنسود نکی ایم آں اپ ےک سا یھب اع ییا اک یب نک مرک روا ایک وک وکو اےس تعا نری وتو الب وج ںیم
 رازتقا اک ن یار مٹ ل روا یر لاحتروص یب کپ 00 داد کپ ناروا راجا شی ہرککل یے نس اسےک وس سلا ںی

 لک

 ترموکو ایک شر ںی E “نیم فیل رمع انب نارا کن نا ب کوم نب نق تولا بج. :لاوحاےک نشا اولا

 ےک فیر تیام نا ری جاھت ل اب مال اک ا نغ م اک ف تخار داایدرکن ارب ےن تافالتخا یک نکے رھپ ھت ھتاسےک سال ےس

 ےک ریعسولا ن ناطاس سش دیار دا ںی دارا بر فجر نت فر ابا تک نت اےس جو یک تر
 روا نان ب نمی یاب اک ایرنا سینا غ انچ ایر کر گوکن از نب دیحس یہ چپس ا ےن نقشا توارد تالاپ
 2 ےک م اق ےک سارا ابانب برما اوکس روا کی اف تزع یکی ایی م یا هاب ےک نب هوس تالش برم کک ےک
 لآ ایست شیب لو رو ایل میام اد زاراکں قی پا ےہا ےن نوا ناطللس ےب ےک سادعب ےک سادوا یو اگ ات اول ا

 ارب ےک یادو ئاچ اید لاک ےس ںاہ وک ویب ےک رو ناثع نم نویلےن ہر ےک فیمرع اہ ےک نئاطلسروا اہ راترک گر فاکس نیز



 نار مکے ناروا لاقرب رب س تیر فا لغ ۳۵۸ مس ام 27 نورلظنما را

 ال لانا کن ومب ںیہ و کک ت ں اہ ال کر اتقا تم اقا اپ ںیہ 2

 اسا ارے ریت سوک وم وق یک ب رخ ےک نک اولا طارمی... نشر یر شب یکن وبا ناطاس

 نوش ناطلحرواایدرکداج رب ودابتوک کے ناروااوہرو لپ نا ےس روز ےک توا ا کورو از نیم

 انز ےن لار ایکو اچ چاک ساندرو یلدا شوق اد ی برود

 ۱ + کامل ابی ای کب فرط کج تانکر قاس خرو چرم اھو فیط سدان

 متکی نفر نسئاونا ناطلسدعب ےک ا... :یگدرعان ےس فرط کوا نال
 نان هرم ارت راس لو 'ےک ںوہاگ اچ یکدیوسوکدیعس نب نومیم ےن لئاروااب درک اف رپ ںوبرع یلقعم

 ارٹچ رب ےک ین اساور کاپ نا ار کے طع اوب کی ار عب کس نایت اوہ ںی نامتو اکا ت

 مںاہمج ایام ںی دوم یک سوک یکی دار قمراد رپ کلام یت رگندروادیوسکفیرع باولےن ناف ترف

 ار واتس ۳ رطیک زوم لار راک کورس اک یی سب “روا تاقرعے ناروا در ریون یکن ارب ناو 7

 یکن اطلسوکی تل ربا ےب ےک باووپ زاوا آی کرت شرارصروا الا ےس ماع یب روا کم اقا یک یروشیب یا ۓ ريع د رو از اب ےک سا

 ۔ے یکن ای کک یهج یر تک ںی ارپ روا یک رک وگو ےن رام زروا ےن ساحر ط اے الت تمرخ

 ناپ ےک لوہ اشداب کرتے ک ہر اقروارتا یھب ےک سنناروا ںوہ شاپ ےک نیب دحوم رود ےک یاں تی فا. نت ناطلس ےن فیرع

 اکو اتم ناو ناطاس کک تاہم ےس رب ک کا یورو ےک یک

 ہہ ےک یی تس ہم یکے اہ آفر ی اوا ا ےن یا وای بان نام انکیبان اطلس بج :ںےہولکروو کن انعوا ناطلس

 رت تہب ےب نا اروا ہم ال کہ حلر واور سل اروا یو تی, زاتکےس اےس ءاسور ریو ےک ہیخز ےن فین رام ۂروا ےن لان انچ یکت یار

 هاش لک ہن یکپ اب ےک سا ےساروایالب ےس لگن ےا ےن یا لاک 3 نم نا رد اد شا 7

 وین مادر دودی را لو ار مر کس کلا ا ےن ارواب درب ن رٹ یا شیپ ددحب ےک لااروااھٹن بج رت

 فرض

 و

 ہچار ےک نک رخ یا نب یکم نج نت ای ای فر نیا تموم رجب نان: اطلس :لاوحاےک فیر نب مامز

 ےس نا ل آی ن ایکو یک اص حر کج ھڑب ےن مک رمان نرم شو کر رکاب دا نا
 دانا دیس نک :نوھیمٹ نج لب وس ےن ںوہنادو ہا یارک انک سئاروا نام ےن ںوہنا سپاھتہن ناسا یئوکرپ نااکن ی ممی روا یاد

 کن یر مایہ وج شیشہ ولم ی واو روا شخ درگ رادرس لپ اے ماتا نر سواد کار ن رای زروا بات

 ے نا اه له سرا روا ت ز۶ کس ا واش مات ب رخ ابد ما ںیہ و سی رود اروا اب حلق کیا ےس ےس لٹ تامر

 ے ےک رل اش ست تامام یا ا اساسا کرک لورم ست راهرو ا د کد٦ صا! اکفالسا

 ۱ کاپ ےک یا کو ۱ے تافاضمرواءاسورےک ںوتالمروا وب ںولر ۶ے جو لا سٹ

 اوراد رس یک لا وا یک شام یک سرک یکے کوھ ےس مراد رپ نوا اما

 بس ی کس تم طیف ساير اداری کس نا نیز نت نرو یراق

 کوب ر تنو ی وت یکے ےک گج یش ھے ا ےن ےن ںوہتا رحب ےک ا. : لی یب ےل ےک گنج یکف یر عن یرامز

 لوتسار ےک ساووروا ےگ آج اع ےس ےناچب ےس اددردا الاڈدنوروکل وم قال ےک اطمسوا سیم برفم ےن وا وا بوم

 رند ےک ناطلح ایکو اعوطےن ےب چاچ چ ہا کسا ل یارک ںی یارک رک سا ےن ںوہ دام سا ںیم



 تر ایت ۹ مح لب كورلار

 ۶ وردا ےے او رکی اخ ےس الع ے تہ سدان رک تاپیک لا ے کیس تیک نور
 قامت سگ کیارب شام

 کف ا را ےک دی دھواایل کو روک ارت ےن ںوہناروا تگ آب ملاپ نت یب داد الب ئر ر یکے دب زی نہرو
 اخر سار اکی ار کویہ کس وہی لاقرب یو ر روا لاج یوم تہ زا ےک وہ لعب اق ف اطعم یہ راد یک

 انس سج برف کس منت یک پکس نانی ر الون یر اورم کن لا تعا یو
 نوا وسیع نبرد يک ورٹنکر رش ےن ناطلسروا آب لاف کتری مے ضرورت روا ۱

 لک سا ی ور ی د لصروا ےک شارب بسوو جت انچ ابد ڑوھب ےل ےک ناوکےت افاضمرکید ےن ںوگولروااید شتر اش وزارت یر
 اپ رش یزو کاو د کتاب زاروا یوم لور

 رب سنت الت را روش ےس م کو ریہ کوچ ےہ سی ئاوفےک ءاحط اش کیا لوخاش روس, ۔:تالاعےک ماوخ ارد

 هرنکد کت س لایخاک نب ےس ےس عاشق حک اےس طا ا ںیہ ےس سو لوا یوو ا نیہا قو کز ےک ر وا یہ تر کب وف فط یک

 ی الخ نب کام نب یت وکن ادول ںیم ےتاج ےنایب ےناج کت مان ےک ج تع اج کین علت لمس نوار ےک یوم
 ےھج ےترکرفس یب تلاع کوہ روا ےھت ہدایز گولی سال ار فرو ام تری وا نام اروا ں چ رک و فرط ۱

 ۱ ۰ کو بت 2م اقپ بلا

 یی نیت وں یم ساروا ترا

 هکر بوت رادرس یکں وتسد یتصکےک ناروا ےس ےن اسےک نال ہناکرھٹ کف اطعرواےہ یٹدروا فاطعر .....:فلل ام نک ثرح

 ی او لود زا نرو نیاز سرو بوق نب ناز نب فاطع نہ ضایع نہ نت نب کز لا یا نہرو نب
 روا ےک نااووردا قدیم اچ باش ارد لک ارد بنا. اطا یر ام کیا یک رج یک پوری یک ذا ناروا

 نت مارا تاپ یار او نم لا لقب ی گل پکس ناہکب جا وہ لئاح نایمرد ےک ہن اکوٹےک لا شور یوس

 ایرکاقرگے اے نان خوا ناطلس یھکل سصاح یئرادرسوگم یب ربا نبرد ا اھت اتکر قلت ےن ممی لام اسم یت سا عالباعر نب یقود

 ایت د یر رنا ےک ناخ یت یت تلا وریت انچا اکڑ کف الغ ےک یا ےسارداای دتا اک ا ےن یک نب فردا

 نا روا نسب لب د لوا باپ ہلا ور نگران هاو نت تاش کک ن ا: کاش یک یل ام نب ثر
 روا ںی رو ےس مان ےک ہم اک ےہ ددا لی ےس لش دالوا گم ازم ربا روا ںیہ لاعب ےک نت ب مد بسی روا ںیہ ہک ل بات ن

 ناراری وردا چ م انتم کیا اکی طع ںیم بسن ےک کک ا٢ گویی ساپ داب اک اں گج ےس اع یک روا چ مے ھی ومداد خت اہ دروا فاطخ

 لول نا سش با یک ل ولرو ںیہ رود تبب ےس نا سیم لگشج ےرمڈےک مٹایدرواےہ لکا تیتولے رہو دارت تک

 بدو تساس

 شا ناطلسےہ کل ای اک ون اک نلنروا ےس ہلیبقراد ے رم ڈ کوچ ںیم زوبمش کس مکس بر اش کیے یم ںوخاش یکث رح

 فیل فون فن نور یاد یکن اروا ںیہ کل ام ےک ورا ونک رواج ارخے ناروا ےہ اترکب لط یک حتوم

 یک فول درم یک ب جی رن لٹ یکرادرسروا ےہ اداداکن ا2ج ےہ سیم ثراح نب بی رخلائ نب ثیفم نب غ م ب وک باہم هرب

 قلی یتا ۔ے ست تاب ےک اکو لوا یر ادرس یک اروا ںی جا بی رغ ے رسوو روا ںی دالدا یک یب بے بی روا ٰیرکوئالوا

 گل ابکرماو
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 ١ ۹ ج ٠ 3 چ قم

 1 اس

 نت عش
$ 

 ڼي نافع نې نیم نین
a Êr 

 یک

 گہ و

 ریز نیرو
 نو رز بیر قله اس ناسا اولا ب رخت رز براون و :تالاع یغز نت بر اوو

 ںی رہوں و اکی نست ی روا وعده یاس کس یی کفر کشک نا کیپ ےس یا کب ج ت لآ
 ندا ےک اد جدا اک تہ رکے یی ےک ناروا ھر نرم یک کا

 اھت فور رو ںیم

 ںیم کج یز نکل اہک یی جو یک لادوااھت لسئاح لغرب نو سیا آب جاھتاوہ اگر اےک نااےس تقو سان کے اتاجایکن ام
 فاطع ند واد ب دقت ین روا کب لطد ےسرماع یت ےن سچ انچادرکب ا ید ےس نو پا ےسا ےن ںوہ رو اوم ام
 یے ےک نا تاس رواء درک ملاخ لیٹ ناز کوکحں ایر ےن ںوہ نار لییروا آپ اپ ےک نا نب اس نشروا ف ورح نب بوق می روا

 اراک کم نالو ایل حارفیلیر ارب پ کلک بہ

 ٹواکر ئایمرد ےک ناو کس ی اروا لقت و کا قرص ست سیا تشک لنا ےن نار مب ج
 ےہ اہ چ فرط یک ل ول راہب وم روا کمک روا چد ےک ید وک ےک نا مارس کروا ےک لابد کای چ انچ ںی اج ن

 فط مان او مان اونا نت ری مات لب بول« ںی ن وطب نن نا ستاش یک نیرو

 ۳ اے نیل هیتر دا« لب ہیوم ےس یا ناں + هی 011207 < رج ںی شرد ےس ڈبے چک کم وا ان جابه راگشربا

 جے اہ ید ااووچ ںیہ دالو هر با روا ارق ب ےس ور ےک روا ںیہ سین وا جے ےک سارا ی نب ٠ راو وورواے



 نا رکے ناروا یا قرب ب ںی تی رفا یخ ۳۲۷ موس. مق ....نورغ نار

 ریبن وزن زواھرذا یی نب لب یشن ںیہ ہلقع ےس ریعروا ںیہ فیرحشو روش پس یشام زلئاروا ںیہ بایدونم ےس بام
 ول 3 ےن داع یہ شیر راور نک قاطع لالہ نیدواوےردازجاصےک اروا کار واب وتعب یک روا

 نک داع یکم بای دالدا یر ادرس کد یم یجب ےہ فیدراکب ویل نت ےس شی ناود نامی ےن ےک نا یدین: رطع یا یھچل اح ییرادرس
 سرابی دن دین فرح یرادر سیب لا ہنام ےک نار ھٹشروا۔ےھت فور مان ےک ۳ کوچ ۷ لیہ
 2 اھت ید ر اکر ادود لئارد ےہ اک رنگہیپپ کزاکس یک

 وواو یار کن اروا یارب یگ ان نایمرد ےک فاطع نہ دکادروا نا کے ات اجایکن او :ف الخ انایمروےک دو ارروال ۳2

 قورف فالف کس شفق تو کس اب حس اسم ضعف ال جوک ن اطلس بای کز وبار ما ےک یارک آش ےس وو لات
 سا ےن دوا و ایک دار کن سا لباوتسا ےس لار انچ اھت اش لم تستی یکس ا نار نہ نا کئالاع ید لویکت زا کس کلام ک
 اچ تس نام ےک وواو زک لایک اچ ھت اہے یاروای درگاه سرم له ساب

 ها دداکمشتسا لک هزمو لب هس وب کلا کل ومانراککس سا ےن لالپ ندا دروا ایک بق رپ ہیعطنستر وار ایہ ےن لاادحبب ےک سا
 ںیہ تک رادک

 ما دوا آب ول نب فٹ ںیم ناسمت اپ ناکامی ںی ںونادیم ں واہ اد کچ ..: لوح اےک لالپ نمود
 ہہم یک دف کیس بوق نفسی ته يا ما تي اپ ےک نا ےہ ےک ل اوجاع الصاد کاو چن انچاھکر ےک: صاحع کر
 ۔او9ہ نار ب تاب ہد ےس

 ها لب ےک ال سما ذات دروس کی ددان ےک ا ےن لات ای آں ماه تس تافس یهو بمچ ۱
 ہو یے یا ایکڑ انی رپ درس ناسملوا یلاھپس ےن ریعس ےب ےک سا یرادرس کرم ویکی کس ای درک ےک ارواارام نوش

 یاد فرط یک ون اکوٹےک ان اوم ویک ارواوکس ا ےن ںلوہناچنانچ یکت یاعر یکن ا ےن نار شب ناثعوم ےس ہو کس نج اھت لیسواک نیر میت
 ےک یا سا ییا رد یراق ےس نا ںی یرادرس یکن یر میت ھج کا کر لا ریس نر فرحم ںی لا سا یکن اروا ید اول
 نیرییعسروا ےھت وص ےس تازا راو لاتا ےک تمول رع اپ ےک ےہ کاپ ےس تشاو کور یف رح ورواتب دوا نا ب ےس م اقم

 ناو ایک تام کس دیه سا ناب ےک تم اطلس ہاشراب ےک ناری دوا یگالچ ناب هک نرم تس جد کتی انار وا تیر ادا
 ۰ دیگ لاو فرط کمپ اد انچ قید ماکت دارا اےک

 ںاہیاھتات رات لس کیچ ف ا ےڑسود کیا نایمردےک نلاشیم روا 2 رشکا اس ترو یی گیلیدوجواب ےل

 نیب بوق نیک م اربا سند نت یاب لرب کیک لادواایدرکی گے اےک رگ رپ دواد نجد یعسس ےن فرح نب ب وقتی نیم یئارباہکک

 ۱ ےگ ٹی لم ںی د کیلی روا یہ یئادج ےب یک نا نام رد ےک اع قت چ انچا یک باقم اک اے بایردالوارواایلتسد لوا کفر

 شان ا لاک تای گردد ناش یب کومو ارا دیو: روا سوق... :یرادر کو ےہ ےک لاروا پول مت ارا

 اکا اکر یورک پوق نج میئاربادحب ےک ہصرح چپر چپ یگ یم اپ ےک ناثخع ےن ےک سا یاد رس ید بوقت رجب ےک ریعسروا اھت ےس
 ہد یت رہش یک ا فرج رو اوس شنکر یل بدو ءاوہررقم ن یشا اک ا موس امارات اجاره اي لا
 وا یورک ی داش یا اس یاس راعردای درک اے ار چبر واانب نامہ ماری عسیو ا نئاطلسروا اب آس یب بر رر غم لت یک نم فی رع

 وہ یکے ملدب تس لا فسا کس تاقاط ران رز سري یی ناو اید ماست تساوی داولاپ کس ناسا
 درک لار اکو و انس اراک ؟ند کیا کک تل اہیب

 ےدئامڑےپب و
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 میا ربا نیر ماع ےن دادا یی نج فیر اید اب نر 7 ورا ناروا 1 یک 1

ISلا چاک ا چھت گورو نواح کی ات دز کل ای اب نر نما نر ادای کس رجب کا  
 تاربا نیر مان آب لاف لات نسوباناطاس بج روا یاس داد ام ےک اکر نامه ساق

۳ 

 نا نا الي ف کتک نی

 تے کر تک

 تے تر ست کج ۳3 م یوم ا تک :

 ےل ےک کن فرط کرام ز؛ ناطلس روا یک کت سیب رپ ںوھتاپ ےک یاد سارکل ےن وفود نلا یل ء اتے سی ینا یھکرام زروا ین: ار نے
 را ةر ں ولج اب ےک ادوار ما نج رقم کف یار تا وا آلبم ےک ناتا ےک وب

 ا اے راپا و ییا ےک 1 نوبت کل ور لری گز از ےس اوہ رور ا کتا اوا ےک دہ
 ر یکم وتی ادا ےک صر یو  لئاشدتاسےک ا نادر کن دي ہقیرفاھا ےک نناطلسرا ی درکروزک رب ام
 کہا دان ما اک سار نم یک ننب نر بکن تینا دیعسوباوکل ات ےنپا ےن لاروا ےس ٹال باج یکن لا زم نہ ناول بس ایجاد
 5 اھل اح اظ اچنواوک ویک ارداوکل ارب ا واتت موت بحاص یم نام ھور دعب ےک نادریت کج

 رک تابع ےن ےل ف ذرطیکب رخ ب ول وادی سد کل ا: لاقت اطاسرواءیگاور برما یک وقتی ونہرواردیوس

 وہ فر لی ار و وان بصر شوا یر "تیم ل یکن ادعب ےک لا ئی وہ لک راواولار پب بج روا ےک 1لعرتسد لوارب ےک نانعوبا ناطلس

 ںیم لم وا ےل ہین ےک سااوارغا کا ےک م وتا ےس ٹر یس ب فرح یب روااگز ےرکر العنا اک ران ےک ہک ایت ںیہ وردا یگ
 انی رم نو فردا یہ بات کا ےس اچ کس لس را کت فلات کن اتعب ناس یم و 2

 رکی نب د نوخ بوخروا ےن ےن مک ولوکل اوماےک نا گولی یم انچ ےھت ےسررکل علف سی روگ تقو سا گیلی ںیم ہو الت ناتو

 تر لول لو یم بوق هاچ لا وار را رک شی گولی دص! ےک یا یدک را مس نا
 یوم لاکن اوا ن اعا کک تں ہی اھت لساھ ہرب سی یھب اہ ےک ناطلسرواےت

 توکح یک وقت ا سیم نام ویکھ اکی زادہ نب نامخعریعسو را ناطلس کج فسول نب یو موہ ادعب ےک سا فسا نب یو و ٹولا

 فرط یک ےک ہدواو ز؛ریقمدحب ےک ساء اھت ایک طب رپ تموکع یکن ا ےن ییا بج ہکاھت اوہ ارب یم سذ ےس قو یاری روا اوہ اتر کب لط
 ولا رکل اکپ ےس تیبکاح یکن یدحوم ا ےن سار پروا تارک یب نامہ اھت لاتے ک نازحوبا ناطلسدو بج ںاہ ےک ین ب بوقت رداایگر کن وک

 روا ایک آے یا ا ےک سا ےن ںوب ناچ انچ ال اپ ےک نیب میت ےلاد سد ںاہودوا ےناکھٹےک ناسملجودک  ایدےد یوانپ یوم

 گج تا ےک ناروا ےک ےن ےس اہ یب اکک وم یئاھب ےک ساوج تم کارو راس نان تای روا یب ہم بوقنیل نم ہلوسروار قم
 یکن کر اعد ایددعب ےک اے بمر کک ناذتاس ےک نا گولی دداقےک موقینپا عم ب امر نہ ییہ اندی شا



 0 ۱ ےن ...نورظنما یر

 یو وطن لا
 تب

 کش ناف هنگ ید لا سو هکر نا مارا نیر ت یک
 زاروا ےس اسے ناسا برات لباس هزانج کس نا گلدار

 7 ہو ا ارد ایکو لات اکر یقمدعب ےک یلاسودرھب یو ہم ظنممرمولھیکس ارب ںاورھپ وا سین 1

 ایل« اج کدے سج یورپ تک اج ہک کیس ادا حس کات اہ در زوم را رک

 م۷
 9 ا ات ابا تب ج ومل 7 تن اش اب کس لا روم گم کن اد کس لا... کر یرادرس گر عاع نبدللمخ

 انچ یمن تر راہ کج نامر ےک نا یے یار کپ جید رتی اخون اف ےک ےک نہ رم وام عناطلس ےن ںولاو ہبخز مامقروااھت

 ہا یعصوبا ناطاس نج نا زوب تپ ےک دھکا ہک بں اہی لم ماکےس ںوگول بس ےک فاطعر وا ملی د بوقت یک یو ےک
 مارتا او یب کن مسیر کوب فسا اچ وج اپ سه لادن یک اکل ا تالاع

 ۔جاتل مکے تخمارب لر لطاحم هو ای ایر فر

 دا ہےج یک بهم نسب نامند زهلاریکن ار بر دارفار مو ارد اب سارا

 ۳ ]توبه تر ںیم سر اکو هچ فرط مرا ایا کمپ لو ارک آش

 تار راک تی ےن فرحم اب بوق ییہ مابا روا ب وت نفر ندید چپ کس لا ںی ےراب ےک لا
 ےک ات نا نازک نذر رفت ها سم * قوس اپ کن اطلس

 : _اھتایگالچ فرط یک زار یکن ایام

 یاو ی سم کے تازه تورو وام رس روا طلسم وات ںی کب مر

 نج بوق یک موق یکی اروا ےب یتا ےک واری م کاکام بوق که فکس وم اٹ اکر قم اب ےک

 هک را یراق برم قوا کاور بنای د گرا سجاد دز اس کفر
 ال »فطر مع چت چی نام نام یک جر عاق دوا: ےگ نیر

 کلو تم ھا ےک یا یک فاطم وام ید اودا کپ لات ےک اوتار ےک نیش ےہ ےس یا ںی فوڈ ناطاس
 یار سید آہ دروخ ت سلم یا ایل دار چک اب یاشار راس رپ نا دام

 ےہ ردا ھت ارم کر دار ادرس کلاچ ےگ نایک مامان راغ لک فا کلا فط

 ےس ککے ناب فرط یکن ای زوبر یم اروا ایک تکا ےک کت اف کل ا فرص ےن لون انچ اھت اس اھکک وت ے نا ےس و صف یو گرا

 لاف سی مایک ارب ایداد رکشہ ئج ےسا ےن ملاسر جول یک عاطا یک ا ےن ںوہنرواایآں اپ ےک لاہوری چو اک کی سی

 ایک نار اکرام یبہ ریقم ید وسوا یی ریزکت ولی ک اردو ےک سا اوہ لاقتا

 نب لاس روا ایک اپ ےک سار گے ن ھچتاسوکں وتود ےنپادوجوم یر ماع ب وارو وپا ..: او نفر یکن اطلس کل اب اب فلخ

 روان بوق متن یاسر يک یتا ےک ما ارماع نندوحس ںی گنج ردایگ م ےن اکی ےک ایر ایا مدار

 ایر فو اپ ےک یارک ےس آ یاو ںیم تمدخ یکن اطلس بس ےک بسی دعب ےک سر ھپےہ ےددداوز کمان شام اچ ھتاس ےک م ورکس ا

 دت الایض ے نے ےک ناردعناےک لد نئایکراہمظ ا اکی ھ لوے ںوہنا قلت کا اہروادوم وا یگدید ناماوکب سلا ےن نالی انچ

 هد لپ بی سک ا ا رها ساره امر 2 مچ
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 م ماس یک وج کیں ویتئاھچب کد ےک سا اص دا او و سو و ڈو
 سیم علا بز بدو مت سج میرا

 ناپ یک ا کلو ددوخ تسلگےےک نادعب ےک سا ےت ال توا باہم او لام ے داس ےک ناروا درک ہم یکن ا تقو ےک سرما نت لا
 نسی سرا ےک لی ےس ںاہو یھب گل ےناو سا اب < نازک لات اس دام یب ےن ناقش مولا ےگ کا یب فرط کا ر
 کاو رم رها ی + نامہ اپ ےک ود رکن صلی ںاہ رھپ وا ایگگ اھب فرط یہا رح عت اس ےک تعامج یو وچ کی یتیم
 ETI ڈا دبکن واحم ےک سرو ا یجر لمصاوکب وی نی میڈ اربا نل ناف ایپ ےک

 ےک ارواح لیک فیر داموا ماسلا لد بتا سا لاوبا ناطلس ےن نا ھے ک برخم چپ اھتیٹو آس ئاخ اکن اطلسود لارد
 جو یک رافس یک ا اے وا سچ تالا ڈ لم تہی لس ل اولا ےک او سا نل ایک ےل ےک انس کس لا
 گل تب« نشد الز اےک بوقیٹ نم میئابادعب ےک سا ےن ےل فرط یا رح پروا ےگ وہ فلاخجرابودد دعب ےک لا اب درکار یا ےس
 من یاسر اد سج ارب رک ل کے لو ایت رق با یک کں وجوہ درون تسلی کب وقتی یب فرط یب سودروا نگ وہ عش اپ ےکا

 فال نو کس اونا ارس دهد گا ےن وت ایپ ےک سااروا ےہ رتاھھھئاسس ےک ہدرع بس ےک بسر« ا اپ ےک
 کنون نه ایا وا تایطحور فووا ایک ولساھچا تیاہقھھتاس ےک نا ےن یاران فو کیا اے ےک ےنرکیل اور
 0 ك2 داريم پا ےن اکا یک اپ سوق نک ایک صقر ارتا

 و10 زن لاو ران اپ ےک اداری فساد ےک سا '
 ےک سا ےت وہ ےترم کہ لطودب ے سا شو امان بیش نارسایی ی ین

 ےک آیا فرط لم yT ازای اپ
 بوقت ی کر ےھت جر شیٹ ءارعےج لا یاران نارسایی سام شتر لو لاو رابوررمگ لر

 ۔ے الاو ےنرکو زادنااکن وروا تارا یلاتڈنا۔ےہ دت رطیا کوا بسی ےس نان ز لارواے زنا لینک فی رکن راس

 تاخ
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 ناک ےک ناروا یارب رب س تی رفا یت ۲۵۵ مو. متال .٠ نورلف ى یاًراج

 ریز نور

 ناطق ےہ زم اق سر شار لک وار روا ںی ےہ رویت کر ج ںیہ فیلح ےک د الوا یک مہ کج ںیہ لئاقونہ ےس نیک ر فروا ناطق
 , ہہاعدالوا ی راورسیک ناروا ںی ےک رر اتقا یکم اق اتا ےک ناروا ںیہ ےت دہ اس نا لک رتس شیر کرج نو فیل ريوساریروا ٠

 ۱ ۱ جت نهار کوه سیر

 لول یم ین یکن روا ف اطعم ید ردات ےک چ ےک اچ ایک م تر دو روا یں لج ا ر کھ در نہ ر i "ورک یب رن
 ے ود ےک ميخزدوا ناب ایڈ لوکی وک 1 اج روا تموکح یئوکی کن ارواےھت ےتاج ےل فرط کں ودمر ناو اےک ناروا فار طا

 ورگروادت ازت لابوامتاو# ایفا بت تک نشے ںاید وج رپ ںورانکےک دن لج ںوہنا ادا اے ےنوہ لئاد ےہ یکن ول

 الا متری کے رس عقل ارت نچه اب نکرد لس نات ڈی اہ رکا

 ور شیر الوا سیا ش یکن اروا ںیہ ےتاج آں یم ںورھگےک ںیہ رب ہہ ںیہ ےت وہرورفعمےس ےن رک فوج کولوناپ ےس ںی نا تافوا
 كا کپ شرودلاروا یر جوک الوا مو ر203 ران بہفیلخ یرادرس کب س ناروا ںیہ ناملسرالواروا ن ایز یدز«یواج ین شب

 سرت ل مج رل یارک رک روا یک ل وکر کس نکا نور نود کس را چی مکرر نر ن:
 نب فیلم یک ےک نرو بم لو حر فی ریز حس شیک یر زی روا کل احد بند وا یگرادر یکن اروا اتر پ شا

 ۔ںیہ ےتوہام زآدربنھحت اس ےک زیب وس+د بج ےھت تاج

 ٠ ڈی تاقول فن اھتاوہہرہاحساکن ا شٹرنام زید ق ںاہج ےہ ما اکی داد کیا کب سپ ا باک ادد کے انس ےس رام ےک نا ےن ں)
 یکن ایٹ ان ےک ےنوہ ید ڑپ تافدا نت وا ںیہ ےس فیل یکم رت یک تہب ےک ما یھب تلاوت ا ۷ یادو ذاشایہار گنی تاج نجرادرسےےک ماع
 ںیہ لن تاقوا سوا ںیہ ےیل ڑگپوکں وسیجر یعسرواملس ےس ہجو یکے  رددایز ھتاسےک ںوگولیئا ھصےک ای ردوا ےہ اوہ یک ارگ تس کود

 ۔ نیملاعلا بر وھو رمالاو قلخلا ہللو؛(ے یلاجوہ یھب یر نوخ یکں وخاش کر بخز سنج یاب وہ یھی یگ نایمردےک نا .

 بسر
 اگ

 مم یو یک ناتن نرم

9 
 هدر غرس لاب ملغ

 نو ) نایب
 2 راہ 1 ۱
 ۱ عین . مبل ىر ایسا

 رش ياغ
 ہے نازی



 نار ے ناروا لات ب شش تیرفا اش ۰ ۲۷ موسرصح رل ورق ا
 روح

 لان
 ںی گج ےک یا ھوا وتی ارقا یاں ب جل ریو لاقیم شدن از لا ....:یلاسح یوز,روصتم یوزر یک یئوذ
 E ر یکن ااھتاڑب ےس بس ےس ظاحفےک لواکھٹ نپا

 ےک ناروا ںیم ید ےک مع یب دقلادیوع یو ذء نامہ یئوذروارونم یو ذ ہد ادیع وذ ء ںیہ کا نش کی اں لک ام کک یک: ےس باہ
 سا ساعی زات الع ل 7 مع تم ےک سئاردا صرف ہوا اکے رک وک یخ انچ ںیہ کت رددالب ےس تیمدداتروا ناسمتےناکھٹ

 راداکں ویک ںیہ )سست لو دیس نما گر سرعر سکس ناصر لات هدر طدالب روایاف

 شالتسج گاج دت وتا روا وس لار لونا یک ںیم تیر بس ےک بس ردا ںی یبا قید ہیراقامظم ےک لاروا لپ رواج فال

 ۔ے ےس وہ قار برخی ارت یو لوبیا 2 ےک

 ےگ وہا ںویلاہ ے م تدا گولی چای ورکر جا لیگ رهن موا ا یادو دارت کن اک ساناا یک ای
 لا یکن لری ج مم یکی ازز دوج وم ںیم ںولکنج یس رقرھپ وا ایکو ٹپ بج رخےک تالیضاتروا لام پول عرف[ وفا اردا

 اا لاب کالی روا شالو ایم ک نهایت ین کل قاب 9 7
 تب ام ل !ش لا اونا لول لاش سیم میمن رب بحکیقب کوہ فور یکڑوھتتت ہک دادحت یکن ا شر قی رفارواےھت فیلم ےک

la2 راگد دیو نواعم ےک عا یب ےن ہک واں وبر رواراگ ت صرف:  

 رم لب نو کوا ےک لت ےک ولادت ورا بلا پ برش الہ ت از بج تملک اور جایز
 . سست برق هی اھت یار کر یاس یم ںوگنج نا ےن دنانز ںیہن بل تاک اے روا ھڑب ھر وہ سہےک نگر ےک
 ےا تر تییک یکدار فا گیا رب سی نار ہا ںیہ ت ےس اہک نر ارو روا تیم اتروا لالکراوروا تیطنمامرواودوجروا تا ذکی شا تاک <
 نایمرد ےک ناروا ںیہ ےک نان زےےدنشا کا نا وا ت ےک نورم یکن ےل ت ازت ےک ںی ناز

 - بیر قدم لک یرادرس
 ہما اھ پو ازات ےک نا ےس اچ انچ سالم ہک ناروا ےک کرد وہکس یم ںوہ اگ ال وج یت اوکن اطوا نا برعےک لت ںیہ

 جج طا ی زیر نوخ لیوا ےھت ےت رکا دتاقد صو مز کومو ل لال نی وہاں فمع یک وہاشداب رواہ ہاشداب یک ےھت

 ت ےل و تا ے یوا کے ےک لارواھت را ایک اعتسا ئل ےک رسوا اروا تس ےب

 ےک ایک روا ےس ر اوفر غ ےس ںولاو ےن رتا سیم ںوہاگنا جت یکل ا دوا ےس برغمفارطا برگی روا: اھٹکااک فرد

 7 د ںی ود ےک دن دعب ےک ناروا نی دحوم ںیم برخملنویکےھت ےترکایک چود ےس تیذاوکں ورفاسم ےک نادوسدالب ےرسود دروا وار

 لا سیم ناروا ین عکاس لوک بام کس اراک و ام کس نادر دسر له تم

 ما لا بست ےس اتال ےک دارت گدا اچ ہ٢ نایب کی سس ےس راب ےک نات یلدا پر نر پس مه

 اک ئایعب شاک رک ولع ےک یا یھ لاتے ب ےب اروا ہرا زفت اےک نا ک 1تررثکل ی رارحت کن اے ہجو یکے اہ

 کوا ےک نایک ات ےک ہ یف میلی تب وا اہ صا فعضاروارارشاکن ینا اہم

 ںی یادتبا ےک یال ںیہ لور وا دیش بابا < نا لی دگر. »غار فلک اپ تا ےک لات ان ا
 اب کک ئا بلاط یا نیر تیب لا باک ن اکے یی لایخا پاک اروا ںی تسرد تای ہی کن ارز ےس اکا غے سی لالب نو



 نار کے ناروا قرب رب ر فا لا ا ft مرج... لج ..نورلظ نبا

 او ےک سی کوئے ن او ےنرکش ال ںیہ اگ روا یارک نادت اخ اکبل اطوار ی لیست سد یک باک ان

 را تک قم کوب لی کنارش نایک. نبی اکن اکه یب تاب تسردروا تا
 لقت ہدرواےہ ےس ری: کلام نی ات ق صا ک یار پ ےس ںی ن اکے ساہادداچ ایکرکاکں وید نا ےند خو

 انکم بایخن گن بحب

 ۔ےہ عاضت نب فایلا نار پن ناول نی بلٹ جور مد نب بعکن جر ذآن جو دیا نیم تالسادی ز نو درد نب فوک ہم ن برش ازکن ادب

 نت چی قد ہدروا ےہ ےس نالہ کن مر زن بج رکن بش نی دوا نج ہل کہ لع نکہ نب بحت: ت رھا کارم ود
 ۔اھت چہ رماناک نا رواہ حتی ےس رم وج ےس اش یر سودددمکے جہ ہہ بسانمدوا:ےہ ثا رھا انب بح میبد اک

 ںی بر رب نی ےک بعک نب رھا بہکویکے اکرام خاش یک لب ےلاو ےنوہ لئ یقیرفاےسا ےن نی وما

 وا یک کز اک ر - -ص- 2 ےہ ردھتاس ےک فارم لنکس ےنوہ اد شیمہقیرفا بری ںاہج

 م یکایک یی وار وای ےس سم ںوخاش یکن ا ےن ںوہنا یتا روا مپ شاپ ر فرش یں وڑابپ ےک ن کدو رک ات

 سبب رضا ترم گرا قیر لو رقبای
 ۔ےدقرفاکںوکولےناو یر

 ےھت ےدازجاصود ےک رر بردار چھت ےب ود ےک لقنعم م ےک اکے ایکر کوڈ ےن ںوہاسنےڑب ےک نا :ںیم ےراپ ےک لقعم

 زا کوب ےہ ارپ باح باخ ےہ اش ڑپ ےس بساکن ایہ روا دہ تدالد یاری وز سایپا بلترراریع

 ںی چ ر ل ھت وس شی نا
 ایچ ناص یئدذ ےس اتر وا کوہ تدالد کد ارام لپ نت وای ناثخزوا لاس لالچ ںوصنم اں ےک جم

 ' ے تالیقر لا ناثخروام لاس: لالجروا ںیہ ےس رم ںوڑب ےک نا ںاہرکوج ںیہ تابش ےت ہنایشروا ںیہ لو با ےس نكاح کوو یاروااوب

 بس نام ی بشر نر وان سرگرم سگ اچ ھتاس ےک ناوج سیم کول کرک ناس یوذ

 -مکحاو هبیغب ملعا ٰیلاعتو هناحبس هللاو۔ ںیہ کیاے ںیم نوبل وند روکر اچ اا ابار وصی وز

 بنر
 ۱ لاح .پ

 3 و
 رز راغ
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 ہدجو ےس ناینمرد ےک نامسماتےن ےک ناروا ںیم یو ڑپ کس بز نی هرات تراز قاب اولاد... نی کلا اربع یو

کن ا ںیم ںوگگنجروا ںیہ کک ارب ےک لبق نک اص یواوروا مکے ولع یوا فرط ی ورود ء ںیہ ککیردنممےک
 تالے تیل روا تان رفس ای



 ناک ےک ناروا لاقرب ب شتی رفا لاش ۲۰۸ مو. e ا نورلظفن اترا

 نوت ندا ڈوس ے الع مات ی دوا یہ اول یک ری نما تی اےس لارشلا تاذود تاقوا راس ات کت
 ۔ںیہ ےتوہ رام ںیم

 ےک ورم لس سمیرا قیر لو« کج ن ایمر ےک ماع یت ردا ےک نا یہنامز سا ....: ثم الام ےک شار یب وز
 ے راولارہمی بود ںیہ ےس سییروصنم یوذوج تام لالا تن فیلعمکس نب میت روا تنیس نا لک حر گرا
 روا ےک وم ھا ےک نا ہوے جو یکے وچ لش وڈ ہک یی اہم انہ راج ین ناتو ن اروا اہ ر ترک نکات وات فیلع
 بج ہکک مل امیاہر لس لای واچ رس نااطلس ںیم ںوگنجروا ےب د تار روا قرص ںوہناینانچ یگ با اف نا تموک

 ش نومی من سر هوا نازل س اشارات لا ےس وا نا ویچ کر تم
 سام ایج صح ابا س ےک تاماقم ناخن اھت اتوہ لصاع عجارخاکں وہ ناوک ا ہیچ ےس ں اک الام ںیم ال گاج تسناطاس
 قیافه ارا یک ت شور یکن اروا ایت کرک ڑئرٹس نایمرد ےک ںدرپشں وفود نار ےس یادا اک وا زا ا یکن اف اسم یئوکع رط

 یا نب ینہ جر رفروا کیلا دب یکادرس یکن ارد اھت ےس والدا کاری نب فرط نب اے .....: ثتاملاع ےک سار وا بس اک عارف ۱
 وقل ںی ئاز ےک نسئاوا ناطاسروا یش صا وو الوا کک مادہ نم بوقت کک ارین کروا دالدا یک ا ناک دابن نک را
 اک ںوگوا نا ئل ےک اے ای تیک ب ناست ےن اا بج روا یگ لک ام یارو و نک

 شتر اعتلای وتو ےس را انا ديد قزل پاپ لات سس یم ںوناوھج کس یاب ملا نب
 ناسا تاسف لار اچ کد بیخ کے کاپ تال ےک ءار ا ےس اروا کر اوتساہلیرار ےس نساوباناطلس ےن ا انچ
 ۱ لر تالق ن اردا ایکو م لقا شیوارسوحتاس سنی اگه ام لر
 ےک ا ےا روا ایکہلمترادروڑرپ ا ےن کا اوہ وفا تابناک اج نے کالا چپس اوا ایبک ./ 6 یم روا لمم ارلاریبع
 ارور یاری هدر روا ایگ گا یر وھقشی نب ب قل وا یاس ےک ساوجایل ٹول یک وفا یکن اطلسروا ایدرکل ام ےھن
 امام اکیا باک اروا ریش تماس اهن انچ کد ًایپ ثواکر لب تسکپا ںوہن ڑی باو تمواک یک راولار ہک ی رک
 اھتراد سا اردو مایا ےک تلات کب وقع روا

 یاب ز ت زم یک ا ںاہ ےک یارو آہ ارتا روا اب اکل ئارذا کما دہ ب ب قیا نب روصن ےس سی تی لئا شاپ ےک یاد کس لا
 رہن ب بوقول نیر ون نبوجر یرادرس یکن ا ٹرود شاروا ایدرکر قادر سپ نئا ےسا ےن کاپ انچ یک اح تیلواوکن ا ںی اقا لرد
 ے ا راج شیت یر لا لا مرد کس ناز اقا یتا اھ رنگی نا اک یم نایمرد ےک بوقعیا نیریلروا کلا

 قناعت ناروا ںیہ لی را ی ے نارق ناو تل ان ںیہ ہند انا یم نا ںیہ لٹا ش کرام تہب ینا شش اشک نا
 کا س یہ اروا ےس ےس اب اتع اکیا روا ںی امروز تس اف نت: فرط ان تل فال وا ےس عارخ نم لا
 و پرو ض سفر کش اي نت ید لس اف لو نگر جن یاس کس نازی راک روس یئرادرس
 _ ج2 وببوض فرط کفر ہری اہ هات
 رواج بم یک رے نارا تم اقا کن اروا سد لا کرلیا یھع نب ھگ نہ یبدہم نب مار لاء جار علا ....:ثت الام ےک جار عم ۱
 نکا فرط واوا پیج ںی م دنت ےک نا ےس اکو یہ یگ اہ یک ن اردا لی 2_کتسرض یکن یم یو ٹک! ںیہ یو ےک روت یری
 چ .ات: یاب

 نر بن برن نور بوق باز دانا برق نت نر لا کجا نت نت بد رام کن ا



 نام ناروا لقرب ب تیر فا لا ۳۷۹ موی: مر ....نورلخ نار ات

 شش نام ےک زی خار بق ن اطلس ردا ںیہ ےس لشد الدا یکی 7ب سوا ب کوہ نہر خا یب دے 7: ب وقار واے نوا الوا کب وتعب
 ایگ[ اج رادرسوگے ےک او ایکو م لاقتااکن ا بج ردااترادرساک ا

 ناروا یکایک غر کتری رقم کنا ی رخ “اوج اھت یی نم نب کک با سس ضد وا دارو
 روا لار لابی هوروا اھت ےس دالوا یک را قره نام کر ارمین اوج ےہ ۱ ںیم

 ما معنو یلوملا معن وهو هاوس دوبعم الو ہریغ برال كولملا كلام هللا _اھتالاہۓرمچ لج لج ےک نی
 e چ

 کج پت ۶ “۰
 کج ےن

 گرد ۳
Mer : 

 تونه
 توا م۳۰
 ٍ تی میپ یبا ۲

 RTPA PAOD میره 5 8

 انا ورک اک ٹن منا ز اددرواے یئاھب انسان ایک چ ےس دا لوا یر ب یب بتا او نوھو ا

 من آی ناروا ےھت می ںونامز ےناپود م نا ںیہ ےن اکی ےک نکتہ اروا نریم کیا ےس ںوناریم ےک زا ۳

 ےک نا لش ےہ اردا جر ںیم ںواکوٹےک دیوسرماع ینہ روا ساکھ ےک رم اع نکہ ادیت وو بج تقلب لا
 ںی کرم روا ئی 2 دہ فر یکت افاض ےک ہنیی ھ تہ اتم روا ۓ وہ لقاد ےس بناج یکلوزکک اپ ےت لے لوکی نرش

 گدی ےن یل جم ڈے وہ ب اب ںی رشاد روا یی لوک یر ون بجروااھچاب آر ش اش آن تاپ هک شا دا کا

 ایلرکر رک وب ار ےس نادت ےگ رار ےک ناک اپ ےک نا بج روا لوب یجب وخ نامر د ےک ناروا یار تب اروا فرط

 ینا یک تورعا یاشار سا لام ےک اروایکس وک وگولے راس تہب ےن وہا و٢ کج ےس دار فاو ےک ہلا روا

 نایت دام مت نام تیر ارتش ریل عنایت رای آبا
 2 تاج ےن شوت بها اچ بچ روا 2 رکا کادا را

 رپ لک لب را رکج ےک وہ ل اش س امر یک شیک نادیہ ےک رچنا وڈ ..:یکر ادرس یک ںاپسدالوا
 گی کن ایج ےک آم گہ کلا اھت صاح ییا تار کک ںی اروا یارک ںی تیک یی اوا اک کم

 ےک رک وعان ایم ےک چکے ہیلع یورک ےس اپ دوت موت کپ شیک کلمی سا برن من کک کی اہ
 ےک نی دہ اہم ج کلا کنار و« اسکار ب رب ہب بات  عرابس یادرس یکن روا ےگ وہ بسا

 انے ںورادر شی ےہ ےن یش زا اھت اہک زد ےکر ا دی فوج ےھت تھر رانید کیا ےل ےک ےناھڑب تزب دم یک ڑی یک لذت اماج سا

 تتلو E E رکا ییا ےن یکے رک تنکی رہتا گیلی کم



 نار کے ناروا ی اقترب م شییہقییرفا اش .. ٢" موسصح ....شالج .....نوردلخ نہا رات
 ےک سس  ٹیٹٹس8سسشجہسسہہہ سہ سس سش تل سس.

 ۱ لیدر بلا

 نکا دار یت تن ناطاس مه یک تفرط یدالوا کشت یر مال اس نم بوق لا یرادرس یک 2
 اب کج یو لاو با نیر ع نب تاعئاوزا تموکحیکن ادوایکےل فرطیکب رخم لئی وتی بات
 يا تساوی لب فرا نگاه توقع وج ) یم رئالا قلع ےک نوا ناطلس نایمرد ےک
 ٭ ٴ ۔یر اپ ےک لا یت شیپ یاد رس کن او اای دیو اشداب

 پی یا ا ا اک ا و 0 یاد رس یا جن ےگ ںیم ہمکن ایج یم تالاع ےک لا مہک ایر لقب ےک ےنوہ مخأفعق ےک نانعوبا ناطلسرپ ںی غمودراکرخ آ
 ترا یاد ا سٹ ےک یک ات اپ روات ےترکادا سانپ کول روا یلاینس ےن ملاس ٹی ےک سا

 سر وب تسمه تواضب ےک نشعوا نا زوبا فاکس وبا ےک تل اہ: ت الام ےک گولا
 سا ےن سام انچ اھت حس نج نک نم تب اخ نج دیت لا نب سنت نص نب مغیئاربا نب ملاسرادرساکن ا لم ہنام نا ءےہ ایکن ایپ ےن مہہ کال
 بمان نا اسم رم بس مارک یاو رپ اھم نکا ۶ ایکھ رپ اعم ےن توپا بج یک ترانو ب وت ںیم کج
 تستر ای ؟ل باد فری تساوی وبا یک ہت وفا زادہ ناطلس بج ےک اپ ےک ناں برخ فوروادصاق ےک یسارواای کوہ
 وا له رم ای دانہ م ام اکا الا ےس رواایکب لطوکن ای زور کوہہدز فوت ےس سا ےن مکا ین انچ سین وہ لزان ںیہ فلٹپ نارعب
 کیم آں یاد ےک کک اےس نا زولوکعخ و یپا میل اسرداایدرکر شکن وف کس ا ےن ںانایگس ۲یمہلباقت ےک سا

 دن کے دعب نا تار وا لرکور صحاح اکس ا ےل ےک تدب یی ڑوھت ۲م چپ اس اور... کم یخ اربا ناس
 2 اشک ام ورک ےک اکر ابو زیر وای نل ناسماترکا  یبدیق ےک رکرایقرگے اودتیک الضد عو ےن یا بج رھ ایک

 پروا ے مم ری ےن رکن ادن خرد ےتءںویاھب لا سیار تی لا بل اھٹ ےک سش ین یھگت سار

 ءا نش وے اتد ا بس و کک تک اہیایکب ات

 بنور

 ۱ سا تام (
 بیش 2
1 

 من ٦ نی

 ا

 ئی NNT مچ
 ا ا صولا نادل

1 
 کس دعرد روا ولوج ںیہ ناک ٹک نا یس دحرسیکی صا برخم ںیم لمقش نا صح ںی ٹکا روا ڈاک ل قت اروا یر ت نب روھ :روصتم لوو
 یک اینم تایم اروا ںیہ دالوا یک ن ارپ راماروا ںیہ اب نرو نسئا ود الواروا نیم الوا؛ ںیم نادناف اچ ےک ناروا ںیہ او ایمر
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 بک فا کروم مکس لات لود نره ی اب لود جدال
 ساز تیغ لات روش وز لا کن لپ سان امر نور تسلیم ات تل ےن ںوہناوج ںیہ وہ ے رم لول

 لحن دارن لنشاق نا نو نک لات رامین اش د ےک نہر مروا ےس لمم یک نا یش ے بو
 ید احضار وا شی اب کس سرما نوت نبوی ار ای رکن یئاھپ ےک سا

 ےک عمیق تا ےک ناےک نج مایقب ںی ےنام ےک فض مه لار ادب نب بوقت رھپ... .: تس الام ےک بوقتیل نم فسپ
 روا اوہ دو آہ مت سیم نا کر کرد ےک ار کے یار وو کہ اکے آر کوک ب وتعب نب فول لش ت الاخ ےک ن یک بیر واءۓدہ

 نایمرد ےک ہہ ولمروا رد سیب فارطا ےک برخلوکں وب عن اےک نج ےن ساتم تس نشے وم ےک ر اک م ںاپتج

 ایگە+ کالب باب وادب یم گنج کیا ےس یم نج زار سو روا پا وارق نام ز لا ابا کنت ہیرو ات

 ۱ یک« لات یک اکبوقال نفسی را کس لا

 تالاع ےک روصم یبو میسیب ےس سی ےک ے وچ ۱

 ۔ ںی ے زانا ت الام ےک ناردارک کب ھا پت بس

 مروا ۔ ںیہ یے اکہ ےک ناروا ےہ نشالاو تی برام ییا لنت جو سن :نویل یو و

 ۱ ۔ںیہ لات ےس تبب سش ناروا ےہ لات د قضا ہم رکن برو نب

 کر هر نیرو او منبت ستا یا نم ف اتم نیت یت یت روا اپ نبرد نا یک تیم اہ روا

 گنج ام شان او تورم یاب نوا کل اروا اھت پاپ اکء سفر ھجڑوا ےھت یو اعم رواا ارم كس شارداق آب

 ۱ ۔+ گا لا اٹ شر یسداق

 ےن ںوہ نا پج ۔ یک دب تقوا ےن مات میرکل وسر فالف ےک نج ںی ڈٹ نب دلا نار کروا لاء ہیلع ےس سیم نوطبےک معیروا

 کت اہ یک اح تلوش یگ ںیم ےن رکےت واطب وم ینہ یم نام ےک ساعت فالخروااوہ مت زن کلا سیٹھ ایکس ےک ےک وجیوکب احعصا

 یب شش فین !ےررارخہ روا۔ےج ے نعپ E EES ناک کت وو یہ تك ! ےہ فبلغ ییا ےک لای ایگ

 ۱ ۔ےت کس مپ ست تراس رزم ناروا یت

 ےک نیب گھن ےس سیما تنگ نب فیلعےس لیٹ ےک سلروارہاطدواھھتاسےک بحکن بل ت ادت کلیم ارت بچ روا... طارق

 ےھت رب توگد ینا طمارقیکےس جو سا۔ تگ آب ااغرب نیب ییہ رپ تو یک وحشت ایکو ان اک ت موکت امارت بجر کے اما
 رشدی سیءایکرہاب لاک. ںاہووکم یہ ےن ںوہناروا نگ آب لاغ بن رب تی رکذ ےک یاب عت وکد یش مایا ےک موہ یب باخت نی هاو

 ۱ گچ یم
 ںی ںیہ تر کن ایج ےل مہ کا یج اید تیا ےس ےک ےس سیلاب نی غم تک یورو اف رخسار وا

 دقیرف ارب ےس اناج ایکن ایج یم تالاع ےک ناکا اي سمت فک تم بیا سٹار ف ار ط اروا کرب روا ےک ےل تاک 9

 سفر ابی باپز+ بک ےھت نور ا سیدرگدرا ےک ساروا قی فا رتیارواد .

mM 

 0ج

 - یک ٹی ارواےس مر سا قر ما نج فاقص نج فنی بخز وو کے اکی کن ہا قلت ےک تا یک مز :پھت رز

 روا بای زوال لا خ ےک ںارواے فاقص کلب نجم نب فاقتص نجر ان نب بخ ہدرمکےہج اکے تنم راس لو 3



 نار ناروا رب تیا یاش ٢ -  موم .... ول... نورلق نا ران
 دارو بس. لب لنت هک میل تفکر ورا بز
 ۰ ںیہ ےک اےک ںی اھ یاں تیر فاد باردا ایم رد ےک

 نی وج ےہ میمن لہ نب نب گیل ام نب بخزہدکے  اتہکدیجس نا

 27 رک ےر ود کیا اوکنا ےن تارا ریس یار وا اما تب دوط یی یت اوا ےک ہعمب نب کل ان بایذروا.....:بابذ
 ارقام دبی ےنریعس ناروا ےہ یق کیلب ا دیاشردا ایکن یب

 /.ی 0 وے ہی فاوج کیلے را سکس ناو من ین هوس بید 4 :بیبح
 را اس هیون رک ب اپ ےس ل ناد برس ع ےس: ل اش دیاگ سه ذچ لہ ل کک هر

 ںیتنروا یاد یصان یکن اروا ےتاج شیو فرط یک احشروا ےتادڈ یا جت یئکہوروا ےھت رد فارطا کلا
 نا رک وا ایر اف ریتم نرش ےک ناروا یک تر یادش کنم حرص
 ریش اے ن رنو ےک وم باقرب ےس الع یک مات ےک بیبر 2 اساس مان ےک ت ی
 امار

 ےھت ےت سل ورا اک دوم روا کرب رب ںیم تمزالع یکن اروا یر یتا تلک روا تاسو الع خوش ےک علا لیٹ اروا
 ترش بیش تس شر سا یر یگان ۳

 نایب تس هدازفعم رواج ےک ےس ل زما یب ےسا رھپ روایت ے ںیم ۃرغلا ہو کں ب کز وانت لغ نمد ہورکں یم مولعم پن

 ۔یک لا یکی داد سوکر ےک نا: یت لس موا یب اروا یک ردت کن اپ او-ںیہ ترک

 روا۔ ںی حرط یکڈاھپ ےڑبزھتاس ےک نا کوک ناروا ےہ کن وپ ےس داد کف قناری مکتب نه. :یئوک

 سس جماران شرامشاع یر اسدی نش ےک قر
 مس 7 بسا رو مرا لو« ؛ںیہود ےک نگ رر وا مت نج را نب بعلو ںی ب وا ے متت روا مورک و ےک یکروا ت الدردار آں نوب

 ۔ے < مشتاق ناب کناف س7 تم الاع
 ےن ںوہنا پل را و ےک لاک روا ا ناممملاہ ےک ۔ ناوو وی فکب وا کپ اب ےک اروا زحل کوبا یتا بج دوا

 ران جدا ارتقا کس ۶ یکن ا ےن نے ناروا ج ایگ ای ایکن ایج سش تالاعےکر سس یارک اجرا نام کادو تای واب عک
 اوج ےھت ےس ںیم ںوگول نا میم روا ےگ یم رکن اب تالاع ےک نا مہا اجر گن کره ثانی یار
 ت شارت روا لا رتا ےک نایک ناروا ےگ ع لا 2 نا هدرز مورک سی اج ےھت وب عسل بادها برا ناب لای ےک ری

 نوبل 7 وت نو ےک یواین ام ےس متنی با فک دلو ایا بگ

 آے گم کر کھا دعب ےک ساروا کر وک گیج یا ایام کک ت اہم لام تاب یک اےس

 سا نا کج ی نیرو ےک وہ تشق تب ج اات ل خواہ سم قی فاوکت سونی یمض ..ترموکع یک یب
 نوا فرم یک شا تو اش ےک رفت شا

 وا ا ےس ےک یک اروا ی حت اس ےک سار فک اھچ ےس برضم طلبدوسرادرسےک نارواےت ٹی ہوداوز ےک حا اف ناارا
 یاو یوم ت واک یکے یع اق نیا بج روا ےگ وہا ےک ہدداوز فوطسارواے اوا فرط کب سہی وف ایک ئاخ جل ےنپاوکت سعی کقیرفا
 ۱ ای الوکیق العروا ساس شو سیب ھت یداسفوو س یا ایکو وارادتچاک اس دف اید ےس

 سارا یک شوری سس نا ےئل سا ںیم جج درپ ںورانکےک ںوباقروا ںولع اسوج ںیہ ےس نول ےک مہ فولو لودی

 کس اے نک



 نارکس نابدا لقب شرف الا ter مخ رق راج... نودلغ ماترا

 ےس یت وع کرار یک ق العروا یک اج رباج ناب رها ناروا سول ےس ےک یاد! ےک اروا یگ اہ دالوا ولد نا تس واک

 عار نی نیب ےن اروا رفا مو یک الع تققو ےک ےل اد س تی رفا ےک ناروا یل یول الوا کب سک م بوقت ییاراد ےک سا

 ی واجب

 ترم یر وی لر تیر تاک صدق نم اکداد ےک اےک اراک واز یب ےک ساروا

 ےس ماعارواار اتا ںیم نارویم ےک ںی وا۔ یکب لطوردب ےس نا ےن ناطلس لیٹ ےس ہاداداکب حکولج یم لاش ےک ناروا .اھتاوہرضاح سیم سیا

 التر تی فا رولت طی ے٤ ساکنئالاھ یکی تال یم بلے ہدواوز ےک ای ےن ںوہینارواازاون

 رو باس اپ ےک سا لاس کیا سادرم سی ےھت لسصاح تلقم ےک داریضاچ یکن اطلس نی دوعسم نی ھجیںیم ےنام ےک شصت نر عت ںی اروا

 روا اکو دارا اکے ن ہک ضو ل اوما ےک ناروا وس ی الوان اتام د لاش ت شام نا وکی دواوز ےن ںوہنروااھکررک رپ ییا ےک ےس داراےس ب

 اہ ےک انا ےن لاتا اپ ےک نا گز وبار ما بج یب یر یر اچ گج روا یورک کن اطلس نیم قارزروا ےگ ؟بااغروا کک ج

 دوم رپ را نایمردس رای رک ناروا درگ زورشیراتر وا ےگ نج تعامج طو کیا ےئل ےک کن یکہدداو زیب سی یکاپ تیل تے

 [ مافافم ےک لاروا بارقلا ےزی اچ دوا ہت ل وم ہں اوج اب و لاکو کفر یکت اناکم ےک نا ےس ہقیرفا ےن ںوہا گلابی

 -ید کیون ا ےن مم وقیکن ا ںاہج یکداخفا لاو ےن بسرواے د یا ڈر مقوا

 روا سهم نکس نا زر ےک تایطعروا یک وک کے اے ناطاس روا یل ضب ںوقالم رکو ےک ت ا ےن فولو روا

 ہوداوز لرد تفاوت شرت کس سا یورو یک توہم وت ک اروا حم اہ انوا ےل هک قدر وا یر سیما اچ ورک رو

 ۱ یم لید کس کرب لاف فرط یک عادوا یوا یھ وارا ےس او سروال یارب ںی

 کاتا ےک الع ےنپا ے ناطلح وا گی دت ںی ہلصیفردادنب تالاع ےک ناےراب ےک و ریما روا تسوککروا یک سوات اب زاپمروا

 ایگ لچ ے ناپ ےک نارو م صاروا کوج ارانب نہ نان کل رام تس لا اق ماتم اکع اد الوالت تساوی فری داواژ وار

 ۔ےئ و میت یم ںوقالع یر یس روا اون برخ مم ایر ھقا ےک ںوتود ےک ناروا تعامج اوست کوچ او

 ورا علوی سیمی ع ےن ںوہناءابکروا یدازسرپ کک لا نت وارث تسوو تیغ مو

 اہک یم باوج ےک سنا ےن نانعوت ٠ںیم یگ ینا داھدالسوم سالم ےک لوھیوکپ ناپ يتب نایمرد ےک واوسروا یوا یکے لش وے ڈو

 رپ ےس نک اکہ دع فیل ںیہ 2 ارو دریوو اه ںوشا اروارازقر یت سین وہ نایمرد ےک رب اھروا خس وتسودودے یم

 لام ی اکی اورم ناسمرد ےک رتا رواج نری ماقالوا یک رم م یک ےس رو ےن ابا الغ ےک عفت ا راس اچ

 : ایکو تول ایک وبار یما کک کلام اد

 ہجو یکے هیت کس موس ناطاس بوک هاش رضس ناک ادب ےک لاتا ایرکزونار ما ....:تصولکحی ک رمقتسا

 وکی پیک ائ باوا یی کیپ ےک ناطلس ںیم ےراپ ےک اد لا بقا منا دلار آب الا ےس

 ۔اھڑلاو ناک

 باقر نا ںیم ناطواےک ناروا کک نج ےس ںویسہوارم ےن ںوہن روا ئی وہ یر وا ایک ع اکے ڈب فالف ےک سا وا رد

 اے فار طا ےک لولظرک آف رط کل اروا ںی ی نا سد یھبل کج ۃرواےنگ ےلج فرط یکل شہر واابد ای ےتیرفا روا ےک آ

 چ ازم مرت شاخ کن اچ ناوآودرل کس دست ورک ےن رب ول ری رس بوک جارمروایک سے فتح م ایر

ےت رک دام روا ںیم تاج کاھچ ن س ےک زارورود یش ےک سئادرب ںیہ تاج فرط یکم ماقم معا هو بج روا
 رواں ےب نا 

 ۔ںیہ ےترکادا یاد وج اوہ ایاگل سیب ہایطصق ال روا طب ارون ےن ںوہنا
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 0 ناش کن اک ےک ٹموکشروا یگوہ طوہضم سیم نور یو ےک جرالدروا حایرء نعت در یی یگرادرس یکن اودہکنویک
 7 وا یوم مات لسو الدا ےک بحکن بوق 'ییادرس یکن ادوا ےگ وہ غفمےس روصنم نب ey صد

 IEE لب نی کج کره اب کس سر بل مقرر ے لی تک برق
 اروا ےک ےک رک وو ویک ج روم ےس مانےک لالا نایمرد ےک نا بعکروا ےس یک شت یک نج بیت سس یش ناروا تر 2
 راپ تماس ناطلسر وات ید لا اتم ےسا ےس نوت جا را کس بط رلاووعلار حولا نر دحوم اتار ےک یا لش ےب ےک رتا
 رجاراچ ے ین ت س تار ےک ساروا شکم لری جل ارذاہقیفا۷ سن اقتصوج ء یمدے رکے ےنپا ےن اوج یر لی
 ےک ےل + تار تاک دی کردا کیا ام کریک یاب

 یت پیا ںی روا یارک راد ےس ںتاحس ابا ناطلسرو ای کان ےس نالی ےراپ ےک ےن رک رادرمرپ بوعکے سد الوا ندا ںی
 ۔ایگل یاس ےک سا تقو ےک ےن دورہ ےک او ےنالبود سیکس ئاران ےب

 بیم تب کناره دالوا ی ايران هل مکا ایج تالا ےک ا
 زنا نت کما بسچ ےھت زی زلادبعروا کلا مج بیلکی بر سلا یب رپ یر دل تے ہریکن وا ےھت لا وہاروا لیلاوبا ف رگ ترک
 ےن ںوہناروا ینگ آب لا کام بے ادا ےن نب یا ابا اب ےک ادب ےک سما گوہ شٹیئام لنا وہاب تمولق
 ال زمان نلک و نی لاو اماکن ید بجا دات یرو رپ ناصر بست لو ماتےک ںی ابا

 وج سس نسرین و کس اروا فو ارواےک ںیم رکرکؤاک ل اپ مسلم هام ل ساک اپ اعطا وا
 اراد رکاب تہ ںیم ےک اتوا موکت یکی اروا ےس اہے یک اوکو نا دارا کیا ےس شی لوستر

 یکایک ردرس یک اف ےن یا تیر ت مومن باقم ےک ید ےسا ےس اترا چ وا ایکہ ماعم اکی اھچساھھتاسےک سا ےن سا سپ
 و کش نب نرئادہ عی ید ؟یکرخ 1ے ناروا کا استر الوالثت بلسروا- لیا تیرا کا ےس الاوا سیب ادرک وہم رب موق

 2 رخ اکتساروو لب قریب تا رطل کشت ا ناطلس ایچ پ ےک سا ےن نشا یا ناطلس نا رکزوبار بما بجا اج للہ
 ےس رم من اھت اکا کتب ہیک ییا ر صق ےس یا ای اپ لا ات الد تب یکے نرمکل سام ےک تموت یک زاروا ایک ۲رط یں خو
 -ایگوہ تام اکی کراد درس یک اوا یھت اسےک ےن ےک روا اوہ نا ںیہ ایہ دایکم کپ ےس لو

 ےن اول یوم ارپ اضف کف وخ نایمرد ےک فتا ناطاسروا کس یاروا هوم ہہر اور ی بوک روا... .:یکراورس یک وعک
 ادم لات کلا بمج لگ کت ھی ا
 یکایک سار ایکو م کاب لت ی اض یک لای اب تس ذس ریصعولا اطلس روا یر منت گراد کک سارافون جا یب ےک ۶
 ۔ے یی رگن ام میا ایج یوم لب ار کف لا یکن بحکن حت ا نب ریبع نہا عار ھت اس ےک ساب ار وا نر

 اکر نایب ےک اوج کوز وار عا وس ےن ادا: یلاسےن لیوا نب یھب ےک سا یرادرس یکم ویک ا ایگوہ کال گپ سج ا
 ںیم ںوکواےر سود وج اش نگر بل ماکو ایک مو لک قید ارور ونک آرد
 ارقا ڈس مہ ےک لاردا ںی لصاع تفصو مکن ارد تیم يک رس لوس شنای مان نت اش
 ۔ے رے رکن اخ کا ا E یب

 مالا تم اکی ادرار کنار سوراخ ترینر بجا.
 نکے زوم ر چک ورکر ب روا ایگالچ سلف یو ے۵ رپ اوہ

0 
 قد نا اس نیز شک کو باج ےہ یاو اہک مے اب سا یھب ںیہ زان ےس ا 1



 ا
 شرنتیرفا لاش ' ۵ مسلح... 27 یس نورلظن اّتراج ن ا لم

 ر اش یر یس روا ایہ یا تد یا ے ںوہنا وت ایچ اہ اوکت اب سا ےن ںوکول سیل ںوہ تک آں ں ویں شرم
 2700س اب ےک سا ےن ناطلسدععب ےک سار وا ےس روب شادی اک ااایدرمکی شاروکت موکت لہ 2

 7 لٹ رول یاس ےن لوٹی ےک رزرو جلو سرکار دودی رک ی یا بگرد بوک درک
 هتک ناتو لو هک تمام کس ارام لیتو چا

 ee : نان »اپ ےک ناطلس ایبک ئاھب ےک سادوا لیلا ادقا نمو ٹک روا
 اروا بد ت سکس یا ےن سا ںی ست اتم کس نان رب اور ایا اپ سه رفع روايت شورای کاپ
 ۔دایوہ ک هرکی لابی درست شک رک فرار ادارات

 ےب گزر ما نج دلا فید هرم ئاھب اک ئا کک اہ ایدرکریقھ حت اسےک سا یھبے ا و ایگر عن یا مج اڑوم سیمی یل حب ےک سنا
 ی سم یت روا یر فب ب وت یکن یب یبا تا ےک ساروا۔ تقو ےک لاتناےک مصوبات ار کھاکد ح یر یک یرفاوج ےک 7

 اپ درج لوم یاب ےک یا ےس لاروا نیم آں یم تبحعےک لاردا یئامد تیری لب ےراب ےک تصوکعی کت رضحاوکۃبہلاواا ےن ںوہ ناروا ےھت
 ۔- ںیم یا قو ےک نااطلس سی سش

 لی نم تاناصا سسر سا ےن اروا ےس یک ا را نا ےک ںی ای ےک تالا ےک یا مک ایج

 اپ تیر رگمدروا رانا EN 8 ۳٢ ارد تا ےن سا
 ےک یا وو دوا اب بت اک ا ےن هوا ایل نو ےل ےک تول ی پا ےسا ےن ننالاس لب اين + اکیا ںی مے اے رحب ےک ت ےک

Eروا ا ہی رف یم یجاوخر یخ یکن اطلس ےن یئاھب ےک س تر یک کن اما  

 ا ناس نادرا ا دوش خ  تاش یا یک ام اک اے ر

 یا نت یان رواراف ن دو لا وار واریبروا رج اول ارت. جاروا را نشر پکن وگو زا الا ےک عناطلس ےن لیلا نما رقم

 درک شم اوت سیتی کرم مراد رنو وان راز بی

 ےس ںی نات رہ ےک نا رے نیش حوہاروا یکم فاضا ںی ےغ ےک سارق هد جک اپ ےک ہزمتاضعا ےک لاروا

 و تو ایر تاپ راکت سکس اردو مان کس رپ وا یئایانلاطاس نب تاس روال راس

 شیک PA او ا الی سیم ےک اھم ےک نا نئاطلس سب گے ےک گنج فر یک قی رفایپ روا دددم ھتاسےک ںوج وف

 ںی نرش تولا روا اال یو آفا تیب ےس یا یعوا ےک یب اپ ےک گلا ناطلس ہو ین شیر ب ےک اروا

 کیت لابی کش یر بکن اکو ارج سینہ سیف ین ارد ےک ناروا ترک دم یکن اھت اسےک ںوجوف

 یی ان زرکدرواداولاردب یب ےن ںوہناروا نگ بلا لر اطسوا برحفروا ناسا ےس سیٹ نب رم مک اروا نکا اطلس

 هد رر امم ےسا از ج ےک سارواایکل و شانس یک ا ےن یک رب ناسا شابک با مع
 ارد دم یاس غ لح دہ فرط یکی رفا ےن مکار ہہ ھر الار ےک اروا یک ینا زفا تج تہب یک سنا بدم اتم ساغ ےسا

 امت دالوا دز متوجه ملا لیلا نب را شهرری رز کسر بلا پارعا

 داور اتم اک اکا ےن ی اکو ین ےا سیم گنج کین ؛ ےہ ےس ںیم نوط ےک بحکی بج ےہ اک وہ مہ رک ت ےک ی نک یک رکو اک ایک

 رگدروا یبہ دروا ایگ آب ا اغرپ ورا وا لو اھ یو لیلا ںی اینم واک کن اے ودم کتتش رھے ےک ادع نا

 نشاطمم نج یی روا ےک رش ار ےک ےیل تمولکے لارواھج ےترکادچ ےس ی ارس کس اروم نزار ایک اک یم یب

 ۱ -اھتراگددماکل ا یم توا ھم زواکس اپ ےک ساوج یرازف



 نار ین رک تی رفا یاش Ai مورصح مت نور تر

 تم واتم اک ےحت ےہ ]6 تم ہت یک تنا دوم ناطلس عب ےک ےن مکس هجا ےپا ےنٹاروا
 انا دا یک

 هج تلکس دفاتر يلرت یو ما هک نناروا لو لو ےل ےک ہرضاحعےک سارواایکہللاقتم ےس سنو ےن ںوہنا سب
 ےہ ےک سارادرسےک ناروا شیپ ناں نادر بتر وا ایک یی اک ن ا ےن یک اروا ےک چ فرط یکن اطلس تیک روا لہ نب بل اطروا۔ ئی
 امن نم زواکن ا لیٹ ناروا ےس کل اش ےس ا ںیم ترک جور فاکس کس ساوج ےگ لی سل و

 . یدتخاضروال رگافا تعاطاهاپدرواک گام کو یاب رواایدرکل کک کر رس انس سا ںی اھت یھب

 وبا یاب ےک اروا فرمت. ار ایفس ترول خب ےک یارو ایکو م ترقی ناطاس بچ روا. ی "ولا ن اطلس
 ںیم سنت اب لاوبا یل یم ےن رکک نج فرط یکی واریت ےک یا یتا ےک اوراس یس تورم احاکری اوج درب کام
 _ یوو روک ا ر طی اروا درک یوو زب وہاب اب ےک سا واذ: لا

 بل هو بسچ رو يا هس نکا ناطفس برف ایزو آپ لورم نو هدر کس تست ترا دا
 ۔اید کوروکں وھتا نا ار اف ںیم ںوتنسار ےن شا ای:

 سچا دال ھھتاسس ےک بارعا ےک ںوی روا لایت ےک یشن برخو الب وکن اروا ےت اچ روطبلس اپ کس ناجا رک ور ارد
 نا تاج یب ےن سا بھگ ےن رک تپ فارطا ے ںولک رواہ یئاکرب ےس نا یھبے روا تگ ٹیروااوہ کشو ابدی اک سال
 ی. نر مرز يا ضیلف وا نکن رکن فیل وات اب کی اروم ملاخ لر ک وضفرط
 ۱ ےس ایک قروض عا ےک نایک لوا ے نم تاون. نوبت کیک اک لا سافت کس ناو لا

 یگ یم لت مالطا یگادواا رک ارگ یبا ےن ا لیٹ ےگ ںی رکن ایہ ب تے یا ےس مروا اوہ نایب لر سے یارک ایج
 ے دالدا یکس رواں ییبلاویاوچ ےگ بان وو تب ےک نم لادبع ل آی یلانب دوا کد رک ورش گج کدی روا زط آے کب

 ہفیلخ سیا ےن ییا لر + نت دتا مان اک رو خاک ا ںیم برتری یخ اش مر وا اھت سردادلا بق اکس سج

 ناار داق اہ ج اک مود روا یورک ورم کج ےن ںیم ےک لج تپ ےک نا تا ےک ناروا ایک افتار اروا یل رک یہ یکس اےک رقم
 وا ناطاحرواای تب سم فسا اس لو مقدس ما ےس یا یکی نشنال اس
 تس سر چپ ےن ںوہ نا تُ ںیم ناوریق ہو وا سو: سم اب کس ؟ےک سادوذف ایکس یم ےل ام ےک نا زا ٦ے ےس سنن

 روا یک در ناو کت سوار وا یدک کوت کن اطا روا سمت و ا 0 کج

 ابا ار وای جاع ےس ےس اتم ےک ںوئاھچ ےنپارھروا ای ٗ؟توفو زنی لیتا وہاروا یک آب لاخ رب نا سوا یئرگن شیپ یکدت ان

 اب سو رای باغ هک لان انب قام ا ناطلسرواای کوہ سنن گاوپ اکڑ ادعب ےک سرچ ای اکا یک ضامن ےن ےک
 ہیک اج یک ورازو یار وا غار ےک روا ںورہشوکن ا ےن ںوہناروا ئگ آب لا پہیحاضااودہکک تں اہی یئدےد یم اب لا تورا

 : سه دا نیر »کس ای عا ےک تصوککووروا ابد صت ےس دی رر وا ںوکزوا ںو

 لمبا ال وا ںور سم ک نا شین ناطلسروا ےھت ےید نیچی اک تموکع یهو لوک ےس ال ئل ےک یئاھڑج یو را موروا

 ےک تلاذوکت ما ےن یت شاک ت لابی اچدارر لن نایمردےک اےک کارول وک اپ رور یکی اردا تیک ب اتم ےک رتا نک مک ات

 ایک دارااکف رطیکت صاقتتمار وف لو کت روم روا ےس د تاچ ے ود ےک کور وا فوخرواےل اےس ےھ ڑھگ

 شاد و شان واکس رضحا ےن ساون ایج ئل ےک ےن رکل مصاح تخارو یکت الواو ریا صا س اسلا! نم کا یھاناطلسروا
 ناطلسبج ۔ےرتا واکس اپ ےک یاد زت نہ رورو ریما اک واول یارک وا ےس ب لایت دمر رج ےس رام الاراد ےک

 جو تک

۶ -.: 

 نما



 نار کک ناروا یا قرب ب شیر فا لغ . 2 مور ر لپ ..نورظن رج

 -ی اپس تصولح ن دلا جیب ےک نسادعب ےک لادوااھت کل اماکی شا یکت حعامج دت لخروا ما اک رضاجاو تفکر

 یتا ےس د یکے آلات ب وہ مع ےن لادوا ۔ایگ آب لاخ دعب لاسود ری ة زضحلارواایکوہ لٹا یقہرب زںیم سو اایمگیفررط یک یی رفاروا

 یک نام ادج ےک نا ےن نلاطلس نما کر یی وبار یم اروا وہ یرازیپ ے تواتر ار وصب اپو کور ےس مووت ےک ناروا یل رکو نوکر اسو
 ۔ےگ یکن ایب ےک آم ئہ ایج اتاپ ر ہرے لا یک ںوب ر توج یک ر قمرا

 ا اکت ملاع یبا ےن روسنمروا یک” بہن لئاح یم اکی ھو ںیئآروااک وہ نم سنوقر گا لاھڑج رب سوتا ںی ا ارا
 ےک سارا لیلا بسی اھت اک آتے ا ےس ترواےس لو نکے رب ایفا ادای ب اتنے ہر یار

 اکو« ترقه وی عفو دورود رم اک اک لارکرامد زین ےس سادوااھگ اپ

 یف رکو الوا گراد کارو لاین ےن وزن بدلا نبہلوصص ےس ےک ناروڈ یکت وکر حب ےک ناروا 7 تشم یک اروا
 ۔یکایتخا ینام فان چبر یک نشو کاوش تروا تم رخ کن اطا ےن یا یک یر

 خب لب اور نمک روا تا ناسا لایک امر نت لس وام تقی گیتار
 نوار راد درایتنااطع یا ن ےن سادوا۔یئگ ٢ں یئاد سا ےک نا یکرادرس یک ال یل ےک بلاط نم یرادرس یکن روا یئالد

 دالب نااطاس لٹ ن۸ روا یا یں ف القا ژالوا ںیم مای ارد دوا ت ےک یا یک اروا یک ل ماو رگ روا ۔ایدرکد نب وکں ومترےےک نار

 ارب ےن رر اتا سار کت معاطعا یار وا رک نک تام ےک ںورادرم ےک نارا لسی الہ کا ایگ رط یک رج
 لاو ی توس بارز کارو نایمرد کس بن اپ ساده لا ےگ کے اہے نا پو ےا قلاطم ےک ائارٹرداددم یک امور

 بای اکے تارک تعاتب یک نوھ ییا تر N وک

 ۔ےئگ وہ رام اس ناو
 ا ےس تییج برو اد را ے رضا مگر وفیط < نرو هوا ےن ی اروا یوم ب اقرب تالدا ئان نا

 ترک اين ابی رپ تصور وا تقاوکں وہ روا لے زاورد ےک تشہدرپ ںودنب روا ےگ وہ زخم دب ےک دامفروا۔ گرا دل ودعرم

 ۔ےت ن فقاو تم ذساز طی هدر قرن راک

 لا ذی اهووب ے یکے تاعقاو ےک ںیفیعےک نادوانب تم تداہش کل اےھج ےترکلباقم ےس لقارپر و تاقردصود یہ زروا

 توا یت را تای شک یادت ناکام تزلروا قرص لک لا گلم هتک جهت

 گن ا نورد روا وب وضو ج لمس از یا

 ںی وو کی سرور وکی م واک سبزه لو یو ا رت اناج یم نامایب ےس ے رد ےک ناروا ماترا پتو الہ دکار ممتم اک ازت

 ہوئ فرط یکں وقالع ےک تیر فاروا رب رب < لاهو بچ روا« یتکاپ ناو کس یاب روا ناوج ےرک اپ فرطع کک نب سا

 وبا ےک ھاز کی یک اہ همتا ےس نا ںی اوسر روا تازوو تیک ازت کف. صبا بج روا رک شدن کت سوا

 لک ی ےس ار ےک ترع ںیم ے اتم ےک ںوتمولعیکب رم یل ےک ںوب رے سود وو ذی کوہ گنج یکن ا سم ناوت ےس م تک اروا نا

 یت ںاوگ ںولاو ےن آب لاق کات ےک حزب ےس دح ںیم شالج یکن ادب ےک ےناھکرام روا۔ایکم نی ںوہاشواپ ےک نان ڈ ےن ہبخزروا لم

 ۔ککا شاو لیک ہرے یئدایز

 تالاح ےک ارم کمک اقتسام اع مرتا دارم نک
 مقدم لی نار دواء مرا نئارم نب مم اق اک اردو اھتے ششدالوایکب کن یب ماےس ںی ب وک ی رک اپن

 نا ای رو



 نامی نلارواقر رب لا یا ۸ مور متال نورظیا نیما

 تایم رپ روآ یک ایفا تہ ا ارواایکل صا لے سم رئارواءالع ںیم نئادر یت ےس فاصلا فول ولام اھل رو وو جا

 _ایگالاوہ ترکی دنباپ دوردقم یک فسروا ی وتت نب اط م ےک نا ر

 ات او دارا ےک نوای کت اوا ں وت ورکا ت ین اا

 کن ںیم ےس راہ کل اوتار ےک یا دک د توگو فرغ کاک ےس لمت اد الواو ارنا یس ےس اردا ایم زعاک سما
 یو ترم ست او برنا ے رک رہا اظ ےس اووکاید روش کے اھت راد زادے لا اوج هل یوم واں
 یر فا ک

 ورا ارو

 روا ےس رکی ورب یک اروا تلح رب ےس ار ےک یاو ےک کاپ ےک لا گیلا 2ھ اسب لاين اوج
 و e 1 ی زاروا اوربت ےس ی اروا هانج مانکن روا ےس یتا ےک یا
 اے ےک ےہ رکے از ےن اس ا سیف ناز یل ںی قات تارت ا
 ادا یر قم ساک تں ابی ایدرارقئاج کن وشوا لام ےک ناروا یکن

 ےن مو یک ادوا ےس وہ کین ےتار نایمرد ےک دی جلد اب روا اوری سوت یر یو اپ لاک ار نت آے جب اروا
 روا تسوکت وگو کد اک و ہروخ وقتن برما شو ناطاسهذ_ لو آش اس منا نم لا 1 او کس
 نئ نا ےب ںاہ ےک اهو لای زوم لام ےک ناولن اردا کود جدت واہ تاب کن اےس یارک ببساک رتی ےل ےک تعاقب

 ۔ایالب ےل ےس وروشم مم ںوم اکے ا ا اطم ےک وت پا ےسازور کیا ردال ےدداراےس

 | ایدرامہزج ےن لا نہ کے چ ےسا رواە ےس ا کورو کا ےس کاور کوے ڑ یک یم نے مب اتا س ےک اروا

 ند یا ایک لب کن یارک آ یبہ صحخ ےن لیوا لداروااڑپ کل نوت را لار باک نیخزموارج
 یدک تل تار لبیک ا دعب ےک اروا دت ںیم ںی مو لس ام ایگ ادیپ نا زفا شلاق بعلت

 ر ناک کل لای چ رے اطبخ مک تلک لیاوہاونہروا ایام ںوھتاپ ےک ناوج کیا ےک نصن آسیہ ےی
 لار سنا شی ل گہ ےن معاف انب لا زور کد یکم یکی ا ںی روا ےک وہ ربا لورود ےک لون

a Eراک  
 سش نایمرد ےک ںواآل وفود نا ےس نو سا ۔اھت ین وجوموھتاسیکن اوو کوک کس نن یو آی واو ےک لم نب با اط ےس ناروا

 مپ یا کک قو اروا ےک ےس کود کے رموو کیا لم تف ااتخاروا تع اطا یک مورو ےک وہ مج اق ےک مکی روا یک فا
 نا ووشو لا مراد هتس لاک یئاھپ ےک سار لان بلاط نج ھی رادرسیکل ہک جا ںی

 ںی ند یک ؟ اے اچ د٢ ایک ایج ےس یئاھب اک الع نب ےیج نصر وا ےہ ےس سی الع نول نک. :یالعطوک نص
 ںیہن یکے میا ای کوہ بوض فرط یس ارکاپ م شور ووی کاک اکہ شے نک مک اج ابی دارا ک

 نب لئاوونج ےس شی ناروا ںیہ دالوا کیف انہ دایزروا فیر نج مادقمع رح ریمچہبع شر ئاع وج ۔ ںیہ یھ گن م فیر وہ ےس ںیم نج

 کر وا نیا کر اع نہ لالہ ج تک تے سو لب قم رک تای چی دردم

 ۔ےات آر ںیم ںوناوج ےک لالہ اس نکن ایا ےس شیٹ نلاہمکس 'ے یھب للضاف نب ج یا ار

 هست ر ے راش ی اروا ںیہ ےس لات ناددح نب ن ایص نب یس و مک تک در هی یل زا ےک وور

 رعقم لادن نیم لے ںیم نو ےک میر وا ےگ نب فیلعےک بال لاروا۔ رک نان ور فعال ۱



 نا کک ناروا لاقرب ب ںی تی رفا یا ۲۴ مرج... لج و نورلغ نیا راج

 رجاروا بحاط سیہ نوشی کر یکروا رج یر رب لکت ناروا چ اتو ل ےک ب ساکن ایکس ول ےب نکی یھب ات رتاروا

 ۔ںیہرن ترور تام بکن لی تس بام نت وار یوکے لش ر چاروا

 "9 ہار کت سوامی هویج من نشو نت ہ تاریک نہ ب وقالو الاردا تعا ر لا حر صلاے تافل
 نا ا لاو ٣ بوم “عتاتلا ےس م ناروا۔ ےاتہ ر نایمرد ےک مروا سوس از مرا لاپ £
 ۔ے ںیہ ب وقال نہ مالم ارہق ب بوق: یراورم گن روال 2و« فیل لو الو ورسم
 راه یاری اپ ےک یک نا فتا درک رفتار

 ںیم رایی اروا یک ؟اطع کردم سویا ےسا ےن وت ایکرش اروا واش ےن ابج دا اقا جو
 ار لب دی روشها لاو احیا فالف اوز نب اح نیت ند زی طبق اوقات صفت تاب

 لوداز بس لار» هال یرادرس یکن ا کت ون بوق نب ری ما نب یس ن عبا اپ کس لادعب لرد یر را
 صفر لب جت اش ی وب نت نم ن مش سیا قتل بر کلات کس لک

 م الا روا ل وعول ےس ال ساری نب بوقیل شنا و ترش کلان گن سا ازت لات کس نا نا
 رااوا ںی لہ ناوت ا فان ا ناطاس ھتید فن ںیم نادریقےسا ےن میمن: بج ےس تقوسا ل وم کوارو او لاش یھب

 وبا نایجدس وار وا تلاش سان بوق مون ںیم ناروا ایک اچ و تام ےک بس ناو بات ایک اتا ےک ل
 ایک ۸ لاقتاو: بج ۳ اترتا ےک یا ارواو ار تسکین اسرع

 تور نا یت کج ےن ناولاناطاح۔ اھت کیے یہ غایشا نادورواانہ ما اق تاک ابا نین تب شادبک ذیل ام کس لاو
 ۔ایدرگاپر تمام ذوب نادر سالار ارگ اند

 تر اف اطا تے آب الخ ب تافاضم برحرحب ےک ناوریق گنج بج روا یل کام تصوت ں اہ ےک ناطاسےس ا دقب ےک ساروا
 ا رداد اپ ےک یا ات سن هیت مردمی نا تافو ضیا لس رو کاری ےسا

 A ل ےن ناطلس یب رب بوقت ےارو اب درکل تا اھتاھکر تل٥ بکا ہوب ےنرلاغ نم ہیجان ہہر لاج ےن

 دید سا سکس لم

 روا نیم کس قرن نوا بمان نازک ردرم کناف لار دو روکنا ار
 نیا 2۵ے نرم ۸ ضر سو کے سایحلاوبا ناطاس بج روا یہ تان ایسرد ےک اھت یت اروا لوغو بروج وقل ۳

 فوت نیس شل لاج ایگالچ فرط یکتموککہز تیدلاخ نیہلوجو ایوب ار ان جاے یک اب
 سچ فرط کش 2 روا ےس وجے راگتهدتس لور زار اوضاالع 2-از لاهورواس ےک ےل گردد تہ روا یکرایغاوار یکک نج روا

 دن در روا توک ییا مت رس ےک لب الوا ےن سئاروا ایگ آف رط یکن اطاسہد ںیم ےتوہ ےک رایقفا بق اکی ولراوج رن ییا بر واء ںیہ

 س تمد یک ناطاسن ور ےرئاقرپ تلاع یا کک ساز لا هروا لب مات تستی یرادرس یک ا نکا لا ایرکددہاعم
 مکر وا ےہ یم تلاح یبا گندم درام نارو وود نا تس ایز مکر ایک یاو

 نک ل آرہا اروا» » رغاردا تاعي ادوار اعمر 3 کار وار مادالواروارت رد رو وارد نت نر فور وزود ناروا نو

 ماس ضا نب لیلاوب اچ اکن ا یم رپ ادوا ےس شییوردنکن وطبلوو رک نکردم یری کے ات اجاہکگ روا ںیم ےت رکے ٹکا کرگیا

 ۱ ۔ےہ فوک نج نتایقب رزق روص نم لقب
 | سان ےن اکھٹے کن ترک تر کا ارلا ےس شی لوس مکس ناروا

 یاو عکونج روا ایک ناپ ےس

 ےک مروہ است یوتاب



 ار اردا لات یم یر فا لاش ۲ مسلح. مج ..نورظنا یر

 ر ۷ یک داواو ہت اقوام ار واےک سا وار ےک اوہ اد ال واای ںیہ فی ےک ب یتا ےک همکار یاران جاو نامر ےک ر پل اروا لب

 ولوم پر ال مالاردقم او ئی ےت وہ فیلعےک سک لین اب

 قتسدا لب تسدالوا کرک الابکز نکتہ رد نم باج ذی دا ل ر: ےک رکن ایر وک ات اےک بنک نام میلی یب باپژ

 رفس پا ےن لانگو اکرام ےک ورک( )ےس یشاشلاروا لاج اروا اس ےک ریس( )گام ضرر اب
 پز نج جادو اےس سی نین ںیم نو یئگےک ناروا سی ککے رب نایمرد ےک سڑار لیوا شہاکےناکٹیک ناروا ےس اھھکح رطسا مم ان
 باب ز نواوج سم بعزد ب ںی لہو ناور وا ںیہ کوڈ ےک نسنوج کت لاج ا نوع ںیم برے سم 7 سب اھت ےن اکھٹے نااروا ست

 - تم

 ےس مان اک فیلعےک نایب لب ماند ی وری رواں کا ایر گم ںیہہ کیر شو اس ےک دالوا یکو قا وبا روا

 انا ناھتارا چوب بوش فرط کت ایز لورود ےب یک

 اکن ایخس ایپ جوا اہ نب نار وتب کج اب یر کس اره باب نب حار نبات نب یاچ نب بہ صوب بیتعلا ںیم نوطیر ای
 تر جدت اس ےک ناروا لر هریاعم سنا نس لو و املا سالم نم نا ناف لری عنوان

 لئ وفا ےس ںی ناروا ںیم ےس نرس ےک باب ذی کا کل ٹن ایب ےن یل ایتاروا ںیہ بوس فرط کی ر ؟ےناد یی از کیا و ااصاروا ےگ وہ

 روا ےس ست کا یراورس کب ا م اقروارماع نک حاشد الدا لاعب ےک نار دارم اع نب نان یئاھپ ےک نل ارباچ نی اع نب لا نہ یش ںیہ یھب

 ارد لب کتاب روا یئاوضلا نریم کس سوزوکی نرو حاشو نب ریقا سک بروو ںیم اعم نود

 ۔ے راج ان جار سو دوا ےس ئل ےک باجر نب بوقت نج اسو الواو لو بایت یاو یا رہ کک

 اط ےل ریت تام ےک ناروا ںوزنرزروا؛ہحازءادوج ات ہتافامضم ےک ارور ارت ناروا راشو نی راچ ندا

 ی نا هر واو دست اش وار اس تن کر کر باس کی کم کب کر اورم یار گرا

 روا اک فای ںی اشو ترک  نباکرواروا اشد نیب بارتت یشن ں یہی راجا ود دا لاشه هارو رواج.
 ترتیب ر و و 7 | ی کرماع لالپ رواہ لایخ یک قات کس

 ا ںیہ سی تھ ھ7 ی اون اکھٹے ارم روش افت اس ےک باب زن ںوہناروا سج

 شتر ساک تام

 مکے اناج اہکیب ںی هد عر یک کن اتتاد ڈٹ نا کب پسئاراعیشا ےک س اوقات لب ور اوس ترش کس بعد برکا ا سیم نج

 روا اھت را تہب کن ولد ناروا ےس یش ےک ان ناروا یا شل باز هوا بودن نا “اھت ین ریمااو

 ےک چ ںیم تمر ف یک ت یہ لئا ےک سادحب ےک سارواابرکزولاریمادع ےک تافو کیه نرو يدرک ور ارس یراواروا کیک تار

 ے اج نجد تر کنار دل 271 اھت ےل ساانوہہبشرب نااکں اروا اقوک ت سوهان | لا س لو گووروا

 یا وت اومر رک س ںاپواک مرق یا نبا تپ ںاہیا ا نامہ ں اہ ےک ناروا آگ اب فر یکن ادعب ےک تافو یکن وجے لار

 تا ےن ںوبما ایکن اب ےک رمکن یس زر اس لو روس اس ناکام تل ما

 میری یک للا اٹھتے نوخ ےک لارؤا تقالخ تقوا لک وکار ایا تاپ ادب ےن اص ن مم ںی اروا یارک ل وق

 فا لایک ب طی تراز هراس لا باقر تا نا ناسا ساک ناتمام کس تو ک

 هدو اد نل یگ ام در ےس رک وہا الو راجتورازخارار لاس ےہ ےک ےک ےک کب تاک اے ںاروا ےہ

 ای پ ےک یادونی باہر نہ کفارہ ےس ن ارداق اعم یر دا شیر
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 نار ےک ناروا ی اقرب ب سیر فا لغ I .._ مو حب. ھکن اج .... نور نہا راج

 رفا ساروا یگ آب لا رب نا ی زی رنوخروا کد تلک یک اروا یک گنج ےس بقا فسا نرو اور کاله
 رو ریس شبا طول ہیلقس تی ھترادرساکیراوچلاء رسانی رب نی مٹ روا انول فر یک رقلااپرکزوہاریماروااپد کور ےس نشیب
 اپ رکن کری شاپ کس ندای خیا ےن اشداب ےک نا شہاب درکتضورف اپ کس روت لا

 وج کروا ںی توگو یک دحوم روا ایک کاپ ےک یہا اھت طظ ریچ اکن سو ملاردییعی تب روا ات ترک قوا فردا نج نانع کک کں ای
 تزاجا یک اج قی تی رفا ئل ےک بلطیک یم قیےک سا لی تزوو یکن یدعمرداایگالکاپ کلا هدیچ کن ور را ترکب قل ںیؤاووبا

 -ایدارگورپاعم نایمردےک مم رواےک سا ےنرہنولش واش ںیم یت اچ

 لٹ ڈیڈ دوا اب درک رپ اا ےن موت یکی اروا یک سو ےل ےک یاد نیا ےن مکمرداارتارپ سٹیارع لاس وای لود ناروا
 تارق ےس یا روا ےک رک سے ےک جرار ےک یو وای دروم و کوے ےک ہرصاحح ےک سا ںوہنار اگر ےک ورا کز هر لاک ار ط
 رداایالہ ےا ےن ب وعکس یز اآےک ییدمصسیوھش روا راتموھکس یم ناطواےک نا ککت دم ںلدوباروا ینا یک۔ اوم ےک ناپ روا کل 7۳

 ۔ایلرکورصامم اک اروا۔ے ےل سنو ںیم ےنام ےک صف صبا ناسا

 کا ییج ایگرکل اقنا۔کک تں اہیایگالچر اباد کت کارد اي یاد سیم سڈارع جانو وروا یئوہن یلایماکں ور گ
 نامی ےہ رش تالاح یہارییماھکلاروا یگراوجناروا اگوہ نیب سیٹ تاعحت او ےک یب ےک سا تاس ےک نالا اطات ںی ناور ہرکذتاکت اب سا
 ےر شش ںونادیمروا ںوڑاہپ ےن ںوہنروا وب مات تم اپ س ےک ناروا یکے وہ متر ںوقالعےک سشٹیارطروا سل اقب کک ت

 ےک ناکام نب نارکپس یب سٹیارط تب اتونہ روا ںیم نج قب یکونہ روا یکم اق تمولع یک ورم شےپا ےن ںواوش روا امان مواد

 روز روا تافاضم ےک ساروا یار ط ےن راول یب یوم مے نوم میت س نور ں ولوو مولع یک اشو روا ےس اتاچ ایکن اب لٹ تالاع

 سن لوبیا باید نر س برروی بیات یماارو یل ل اینم ور خمر وانی

 ل آے ںی ردد تہب ےس ںوہ ایشو نا باہ رش پر کن اروا ںیہ ےک اج ں ئاگا چ ںیم گج ج ....: وطب ےک باہ

 لک روا ےہ ںیم الوا یکد ناز نیر ھی کادرس یکن اروا ںیہ ےن اسسےک نا رفارقم ےناکھٹےک یکے یک کب ابذ نک ار نب بیع نب نامل
 ۓالسروا ها ہنارم ںیہ 2 ہر یگادوا ےہ لاب 4 کک بر ب ا نامر د ےک اس ۔رسووےک ںارواے لئ امور دامن لپ

 نیا یم نا مان اک کے دالدا یک ےک وز کردم ارور ال مل اع داع لاق ےک ماس ل آر وا ںیہ نت کک

 دیقد لک آر متا یم ں ںڈیج ےک یاس لک امو وزن لوبطی لب زن ید و ران سو ین ادم
 ے لک کن ولن نا نان

 سیم ولاو ےن ر ےک ہراوہ وج ںیہ کر سیم ںوڑپ ےک ںوبرعوج ے ہبناشمدوا قرب تعاضب کیا ےس سیہنوالع ....:ہشاشم روا ہقرپ تععامج

 ےس سم نو ےک مل نی دم نب سیر ما نب فافص نب ورصاندوروا کشا شہ رص ےس تی رب سام اس بازان
 وک ےہ یہ مولعسالاخ تاب ہیروا ںیہ یئاھب ےک ہر صان ا ےہ یلاخ اکو اتار کاج ےہ اتکر قت فان کباب بز:

 ےک رنو ب ابذ گالی کاپ تسردودایز تاب دوا ےہ لایخ اکی نہا یت ںوہ یو صان ودواوخ ںوہروبش ےس مان ےہ اروا ںی مو

 مشا ےہ تہ ےہ سیم نو یت و دراناروا ںوہ ٹن مان ےک مرا اوس

 گاه اس تراش قرشنوا لب تب الا ع ےک باز روا ںیہ لیٹ ناودروا از غدالب ےن اکھٹے ک نا دس :ے اکھٹےک ورصان

 بارق داپ آوا: س ای درک توکی وح ےک رکی رکات راب ٹول ب وخ ےن لولاو ےنرکش نل ےک ںوہ اگر ےک ناروا ےہ ایکے مرکز

 نیز جیب رذ ےک ںوہ مگن ڈنواوو ذا یئاجوہ یی شام لیا بج روا ںیہ روخ کنےک ںیہ رعرشک1ے او ےررپ ہم سا لک روا ے یوم
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 س ناریم ےک تضر وار لجاوج ںیہ ہد ےس لی اس ںی ےہ ل سیم لوقالعےےک ںوتشخرو ےک ںوروجگں م تمس یکلقروا ںیہ تر
 8 خفه بتزوار ورم کس لوب رکن ا گر ق واچ لو مس ناو ی تست ناب دار ج ےک یاری روا لا ےس
 ےک سک اھا کا ے جو یکے ٹال کاوش ئل تکاب ین اس دا تیب ےک نا گام برنا ا
 ۔ ہریاریخۃرذ لاقثم لمعی نمف۔۔ںیگ

 نیر لو 70 یا دا ی روت بنر .:بس کا
1aیت تاب وانت الو یک یھب ےک راع نب یگ الپہددمکے ہ یلاپخاکں وباسنےک ںویٹالپ دوا۔ںیہ روایت ب وعکےک ری ہو کے ایا ےس ب ایذا  
 -ںیہ ےڑرضلا بوتکرواودر کہ لاشاکں وباسن سنٹواےہ لا 1ے رکا م

 ےک رواں زب ےک ل اس لب هو یتا روا ےہ بنزرادرساگناروا ےہ ےل ےک داد الو ییرادرس یک ۃرضلارواےہ ےس تی روا
 ل ےڈا ےۓ ار یساوک نقشہ یہ تب ےک راوہوج ے ناب قاره بس یو اکن ا لیٹ یقحوج ےہ اب ےن مردم الوا نیک ت نج مالع
 شارپ ےادتباے ماتا ےک اروا ے تط رخ آکے بط ےھت وچ ےک ولری روا الم ےس ہقرب لٹا ےس تہ سو سل درد لس
 ۔ںیہ ےترک جر فرطیکت الاع ےک لولررب سی باک رر گر مٹا یرصود سی نب داقم ےک ںونیکن اروا ںوبرع

 ءنوعلا یلو هللا و

 رک اکت موکع یکن اروا تالا ےک مو نر وا یکرب رپ باک ریت
 میدم افرا لوس یار لوراز ور واک لوناری لژاهپ ثب ںوہنت ںیہ بشار برش مک ںویوآ

 ول لورفس نرو ب7 ہکرفس سیم شاخ یک وہ اگ جرادرسےک ناروا ںیہ ےس اتہرمکے س نوا رواء ںول اپ ںڑتخرو ںوچ یک ںور تیب روا
 ی ]لب لول ترور ںوراز

 نا تاقا روا ںیہ ےتوہ ےئل ےک ےن رکل اح روا یراوس یوم ام ےڑوھکروا۔ےہ یلوہ ے ںولاگروا ںویرمجبی ندی آی کن ازوا
 تبوک ںژنواءشاعم یگ ےل او ےن رکرف روا: واز ززح رواج وراز ەر وارو نام او ےن چ روا یر 7 شئاوم یکں وگولرورٹکے س سیب

 ۔ے ات کن وا نامامسروا سا مس اھاککن اروا۔ےہ سیب ےل اڈ سیم ویر روا ںواسےک ںوز ےنیسد

 ںیہ سوتا سےک مان سادد ےل یساےہ زاتکےس دات ےک ر ون اوج ےس ی ناب کن اردا لج ر ےع وا یک واچ راد یگراھد وو
 وک شی واش ےن اروا ات یم ںوہاشواب ےک ہا ہد توا یکک نج ےس قی فا رفاروا برغمےن ین نب نی نم شرفا بج کز ےک

 ۔ےایگا گھکر رب مانےک سام انا رفار کے یلایضاکن او کری

 کراہت اگلے کر کو بچت ےس لا قت اھکیدوکعں وتروا فالتخ اےک راک یار وا امیر 70 “کا ےن کا بج روا

 ہن ںی یر شب سج ںی شم ںی ھو ںیہ یک وکںوزاو نقل نا روا ایگ ماناکن ا پلے ددایزر رن سکت یب

 -دسالارب رب ںیہ کا امر متا ےک ںوزاو آی او ےن 1

 ربا بقل اکا روا سہ ںی رکی ڈبو دوان اک ںیہ فتنہ تابسا بال اءالع قلت ک ںوطیبروا لئاقد بوعشےک موقر ا
 نایسرد- لابانروانچ خب کس هاعسهو ںونودروا ںیہ ہتجکس سلارب وت ےک سہ واچ اتا اہک یک بلک سارکے ہو یک ےہ
 ںی ےک پاب کمد کے ایکن ای ےس اھا بح اسدی ان بیل ےن مز ادواء ںیہ ےب ےک پاپ کیا 'لدیایککے ابا فال

 هلو رب رو وي نزن روا وا روس ناصر وا نام مین یم ملاسروا ےس کت یاور یجب ےس سا ےن یتارولا نب فسیل ہمکویک

 کت



 ۲ ارح ےک ناروا ی اقرب رب تی رفا لاش ۳۳ مسح... e .نورظنا راج

سس لنت بل جٹ ہت ۔ہ۔_
 

 تر تقاضا < نان “لا وا ںی ےس لاک قاعنکن  عزامرتب ارب ہکں یم ےترگں اپی بان
 چاق ندرت ار وبا لات بیلا

 روا اکرم هوا لی مک نا کا تاسف کی دز نا. :لاع سر
 , طرق اهنسک لب تک رک عادت اپ مزتن کولا وے ایک اضا یک کلوزکرواو رو طب با لار لِلاسرواہفیردا

 ۔وہ یک داش ےس تروگ یا ےن کن 1 ۷ ںیہ ےتکی کیس ےھج ےب ےک تروعکیا

 انا اروا ی سا اد کس ادم وہ یھی دمام قات ےک نا وہ اید خلا اوج ےل ےک اے یاروا

 ےس لم ی اق کرب رب ہجاہ تھر دام انت کے اکی کوا۔ےہ ٹوھجیررگے اب اکک اک نب ےک ہدنکود کے خاک و ےک ردا کس

 ۰ TT یں م فا کن اروا ںیہ ےس یم کا امید بک

 ۔ےدصاطخاکب ہان ےک نیب

 ' :ہراوھ ےس لیبیا دداروا۔ ںیہ ےیٹ ےک دون لین ؛ فاطصم نیراغوج هراس لڈورومر واےرطاطسمے شہ او زاروا

 زن اہ وکب س ناروا قارس روا لا لو ططص خیر دا نب کانال لی غیا ناو اے ناَظروادعم: کل

 تاک دان ناروا چس ی ارم وز وب هر دم تس شنا لیلی کوچ تاک نت نما ناب

 تی لات یر

 ایک زومر ملیلم نالکپ

 رک کذاب یم جامع

 ورم لازم وہ
 اہم یب ناف
 هدر نیا را می
 طب ہت درد 8 ورو
 سپ ہماکن یودواوز

 ن رو لج فا مورا

A4 

 لب رم و تن اکا یر ایوان اں سرت سای :لنا E رتا

 مو ہہ یر رر رر رر ی کا ادا ںیہ سیا

 ۔یگ کی دام

 ها وا ات ئاھب اکو راوھلاداروا۔ا اور شب سرچ

 “ںیہ شیشوراوہ ود لک روا ںیہ ےب ےک سیاہ نب کز نم ادب سی بسی دف روا لیدر

 رشا اا هد 7 سس داور کلا کسر او ندا شو ارت نود روا... ۔:رکالاوا

 فسا کس طب دادم ادا دشمن هرم در خم ب سناکتادر سرا یب ےک

 ٤ ۰ ایل لک سن نا بال اراک



 نار ےک ناروا سرب رب لع تیر لات ۳ک ٣ص. فلج. .:نورظ نمرات

 روا ن !نادروروا لدرظ رو ییسرم لوکرو یگازءہزیرم فیسرد اوز سا ہصاھکو ںیہمہیوب سیب نوبل تہب یکے هدر ۔ووارف

 ںیہ تک ک للرکے انبار وا۔ےایکفاض اک الکسمو رب باس اس لار وا اس ناروا ےھت ےس ددارفنوج ںیہ ےہ ےک تولا ےک بسی
 اکی ناعر اد روا يا یے اے اذن ایگ ےس فورم چب ےس ریپ یا مرد و

 پرت دع

 روا لوط ےس ارب دوا۔ اس ےہ ام کام سس لس .:یصاملو

 قاعده هدا فر تون شاه وز نت لو طرز زیعاوم شیپ ءوج «لاحا هوروا- سوگ
 ںیہ ے ر مٹ ساروا لابض بس ےک بسروا ںیہ ےس اول نان کے ےک ب احصا ےک اروا

 ۔ںیہ ےس ےہ دار ب ووا نب الو دووج ںیہ یو تبارک تورو من رب تسیوروا ....میحو

 نیک نمو رض نہ ییہ قیم ںیم یک کا ٹکا ںی ڑج می دوکن اروا۔ ںیہ ےب ےک لا لا نم کز نیر ضرر...
 -ںیہ ےہ رض درب تھر سناتے ی نوب ںیم وطن نیب چک ب اکا اروا نیا روا یر

 4 بسی روا لو نول د روارتودرت شکم رو ہلیغم نیر مہم طم ای ا يموګووروا ںیہ وروغطصروارط امت تیم ولاوا.. : یییصم

 A اثر دروا رنکوا رسان فتلصردروال فلصردروا ناکمس ان ز مات ےس ی نوطروا ںیم ےب ےک یرنض تین ناف بس

 الت ےک یک نی شفلصرد

 ی ۳ × تا مس ۳۷ #9 ۱

OSتا و روا ترک نوک اوز زار بکس نکن اکو ںیہ وداو ذروارفاو زےس ناک روا.  

 روا ے اتم اش ہم ایسکن و وک داوز زت ناروا ںیہ نٹ ےک ایکن کب ناک سودا کس یک تاپ بلا نجس اید یاوکل یا یک و رواےہ
 جلیقه لب اتش نکس زاوز

 لاق معرق اب داماش گے آ بوک ها تک نا نیب لنا ناروا ںیہ نیکمروا لبٹاوونبزجام ونب سس هاو زون روا... ناو ز

 نوش ی رور ت تالا کس نا لیکس روا نام ےک

 شا یکٹ جب یھب وں ے ںیہن چ فال تم شات سرا لا اول باک نا فرطاکی ےس ںی م شگر

 ا ل کتے ک مالساہیلع میڈ ابا تر رک اک روا ےہ ےس سد الوا یکن اش یب ےک مالسا ہیلع میم اربا تام کس ہم یک

 لی نوا وے رکے دیک نامضوکن ا یدوتسواےہ ےس یم نگ ازوارکں یہ چک رواں یم ہک ب ےک رد

 لنت سنت ماجرا هر کں یہ ےک سخی وااھتابدڑومچی چک لم بغا نا ےن اھ اور حبا ی مجرات ےک و رت تے
 اقا هر نا بیل لاو روا س ن ادم

 یک وبارا کس لی م لورم ره بول ادیب ید گره سلف لو مپ عم روا
 رگ ابر بول ایم خیس اف لارواد اضقهاشداپ لب فورد, زوج, ۱

 سرانه سا ےراپ سا ےن ںوہناذت و اتاچ تی ےل ےک ےن رکزاب او برشی ےس سیم تم
 رواں نور لک شے ںیم نا ںی ایش ایما نالی دوا روا راہ تصولا کتا روک وبا رم وسا وغم وتلا یس اےک سیم نا



 نا رخ ناروا لقب لب دیر اش ۸۵ موم. فر... نورظا رج

 ۰ ۱ ۱ . بو لو

 روان یر ورواا تا لم فاش ی راوی خزوبا یل اناج روا یک مکی واش ےس یب یک ادا رت اپ کس لو زد طملرواےڑپ تا شیٹ رد روا

 ےرسوددوا  نایکراکن!اکس ا ےن مان ج ھشولارواربلادبن یر ظولارواارزتا بج رقےک نک قمر واے تا سٹ ب ار فا فارطاےس تیحہ یکب ضم

 هر - لپ تل توام آب سیل یہ تک
 ےک لوقر ا ںیہ ےس لشدالوا کت ملا کسی نسل رک اتم باس ابا ین جهان لا

 لتر نیر ولود کی دزخاکن ا ہیقخرواءاھتےس ںی نکہ دک ایک نا بن کت ولاچ لو نم لیک کے رد ےک سال وقیئوکرو اوس

 لا رہ نب تیا ہدہکے  لوقن٥ی جیب ےس سا حر اروا ہت الا سیشراپ نب کیک ز نواب زن یشن نالی در نبدولاچ نب نالی دج
 ےس تہب رب رب مکس یہ ےک نیٹ ال پاب کرب رب بسروا ےہ یدآروش داف کس اکہ تخ ناروا چ لر ناطق لای د نہ دولاچ ب

 ے ردوا ورو 0 الگ ادروا ےک چاہ کر نارد ری رصر روم. راوفاورمایکہ زففووکز ہلیفم رضب انز پہراوہ ںیم ہی وج ںیہ لات

 ایم اولا بج یل ںیم کیل امر ےک یی اع روا ن اعتکر بی کے ایکن ایم ےہ لئاش و ریغورطں یم نئے نوم

 سیری ماش اوس سود وت یاب ےس برغم ےن سیر فاروا لک نوش گز... دعا کس توام
 روا ںیہ ےس سیدالدا یکم ا نم نلاعنکن یز زنام نب ان هو مار کل کر عرب مان اکن ارواایکداب آی ہقی فا

 ہد یا اطم ےک لو ا سن ںیہ ےس ماس نی مرا نب دو نو الھگ برب اراق ناک برام نب اب چ ےس ل لادا ںیہ ےتکس ین

 ے ےس ےرضوذ کیا شی ماشوج ںی یت فلت لر ثروا ناعنکه وارشاتروا ایہقروار فکر یر رب کے س اک کم ن: کلا روا ںیہ ہقلامت

 ٠ ہک یے یب باک اتے نابود ےک لاو روا یورو کر مانکن اسم یکے لکم الکت شب ےن یس فام ایک روشمروا

 ۔ےت ےردھڑپر عش اک ئاہدردااھکررب رپ مان اکن اروایکا ٹکا ئل ےک ر یک یرفا یہا ےن ںوتیرفا

 رب لا کن ورک کی کا ایکل فروش ےن سا ایپ ےل ےک یئالاہ فرم ےس ےت الع ےک یکن اونکےن نیم بی“

 ماش دژادس ایا د اپ 7 لاک احمر یو سواد تیر تک شلیک ےن سس ماش بک فال

 ۳ دلا

 اج ییا ں چ ےک شتو رھن ےن شقا سیہنرکں یہ ےک کروا لاک ےس نواب ڑی ںی کبک فرا لی ماذکی

 ترم تالاب ریل تک روا یروعسروا الف تقو لس توام ی لیمو اش ذهاب

 لئ برخن ایر فا قرب ہتقد ےک کج یکقراک ادا نرخ ا دای درآن لب شن وی ہا اناج روا ےگ گاہ فرط کب رخمدعب ےس

 ۔ےگ ںوہ ئل ےک فا يک ورم اضرِپ تاب لاودرھچک۔ایدرکر کل یم ناروا رویم ہاوس یان ا ےس ںوہناروا کرک

 ناروا ۔ای آم ال اہک کت اہ ےہ ر ےت آں یم ںوربشکتں سر وا یٹرواردنسےس رن روا ے رد ںومینک کںونامز یٹگس یب ںوھکنووروا

 ۔ےت ےترکتدابع یک وج روارملو سش ےگ نب یو پروا ےئل نب یئاسیموایگدوبیب ولیکم سی

 ناطیخ کے انکی رگلاروا یوصلاروا ںیہ وہ ےک ۔ مر کذ لئاقت نایصرو ےک ںونارلسمروا ےک ارواح یگکرادرسروا ہاشواپ ےک ناروا

 چا ام بج کےساتھ د زین روا ےس وہاب آمد ںاپدروا ےگ چ فرط کب رخ م اجو و ید لاڈ فالتخا نایمرد ےک ماسایقب دوام اح یب ےن

 ایگ رل کل امور اچ وو رواایک اب کل انس لا کس لا روا یک اھب فرط کب رخمے چو یکی گدنمرش وت ایگوہ گنرو ایسے اعد کپ اب

 ےس اہ تروا ہما ب راب ب رب بج کس درو لود لاک لس سال برخي سس سیم لوٹ ےک ںاروا

 ن لبا روا یب شل روی ٹاپ روا ںیہ شب ایس ہر ی الر وا  ہطمل اوہ کے بسا هورواط اس نایت شوو برخ روا ےک

 ںی لت ویک رب بک ںیہ ےک ںیم بسا ےک جوری یلا نج بیر وا یول یان ن و و



 نار مکے ناروا پتر ب شش یر لات ۸۱ مح. متخلج 2 نورظی را

 طرح ی د یں وق ن اٹ ا را اروا سار ہلا ںیہ ہمود> .ےطھت ود ےک رب رپ
 بابل ورا لو ی سونامی "سود یی روا رب ما نم نبی کیا نا نمد نر
 ےرسود ےک رب دب دوا یٹوہدالوا: ناپ ےک اروا کی کد اش ےن E لالی ےنارکن العااکی لو دشکی نا ںیہ لا کرب ہہ ٹن بب رب ک
 E یا یم ےراب ساایگالچر اب کک ام اب ےس سنن رب او ید رزنے نوا

 ےک تاتاال یک ار قارچ بکن ادا سس الو یر دا تنه تحت سد اع ذچ السد سر
 بس بوض گرا فرش را رز فار

 یز زاجم رب ھپ ہکناا اج ڈے پک کر ایگالچ ںاہدایکودارا ےن اک اہ دواااتب ود ےس کوے ےس وا

 میت لام اکت سین ول ٹول ےن مچ یتدنواے رفتار تم سگ پاشی تست

 ےب تاسیس شو ےس مس ا وریبع ےن رب رب العروا

 نت نشو( و را سیا اب گه هرم کتک درام ےس کرک کرت فرطیلوتسار
 ربا نر دیو مال سوت نیہ دروا مہ اداری رپ کمد نت بت ردا پاباکن روا امام شايد نا

 چدن الو قاب گوا تب ج روا ںیم یئاھب

 روا دروفپں ولی وھکرودےک کج وج سارا روس غم ےک وتو وروا چ اراہ وہی ےک ے رام دردا

 ر ام ےک تفت یک ب س روا ےہ ماوقاکن ید رب لا بن بج اکس ا یھب یم رفر وا ےس ہلیبق یر” ست ن ور رب

 _'ے رادگنزاھد یت اپ < لارواچ اج یک اتقا یک اےس جو کک لم میکرد ووا یوا نا آر
 لس بسا ام سم و وا Ts راعشاوج ںی تیا یک وم ب رب ےن دملاخ نج یی جر طظ ل اروا

 یک کرب ےن اروا اوہ اد شم کرد روا ایت ےس ی کس ےک بب د واط یا ےس ےک کد را نال ات ب
 لب ارواح ترک ل امت ۶ے سیٹ رب دوا ےس رب رب شکر ایک یئاک یمن یم تیمور یداگڈ گ ےن یتا ےک اردا کردی

 هنر ساک کیس ےک رب )آریا الاخ کی ربع فرط یکی عجور اک الی یأرواہرہکا بج ادامہہد کج رھپ سیٹ
 2 رد نک زے لوز

 ےس تارجاوجوج دای پاک ب ےس فرط یر یمروا۔ےہ اترکی ئادرکور ےس وج ںیہ ےترام یی 3 شور تدا
 سلام

 تب با لا نالی فا سالاد ےھت ےک ژن لار بش لی هدیه

 ںیہ ےس تست سا دا لی ناسا نام ترس ین ادع نبع نبر ن و دج
 ےہ راے نال نب سوا یت نا تاعام ناک کا »ید ی یکن اروا ےس اتاپ اہک ام اوہ ںی ج

 ںو و ناروا یھ وم ى و یی ی لاو یک ا خروارب دوا۔ اھت از نج تر نب دا تن ہنر مان اک اب کناره
 : بت کر یم اسمہ ےس ںوبرل یم نکا دوا۔ےھت ےہ رش ما قے ہہ

 ناتو کچ تا ےن یت بله ےت رکی یراددشر ےس ناروا ےک یر رخ ںیم لوہ اگا روا ںویناپ سیئآرا
 روی ےن سا اتو یوسف ولو اھب نا ےس ویک یب ںوتدوگد نفرت ام یکس روا ایک ےس سا ےن ںو ابری وکی دامت ےس
 طو تو سا یک وفرط کے کسب اس ید یک ادوا ےب ےنپاھتاس ےک ناروا ید حا اوکل وصام ےک یا
 ر ی یو ضیا روا ناتو هک یک بمب فسا ایت شم ك3



 ر لج ......نورلغ نباتا

 ۰ دارا بلاک اروا

 ن ی املا تت اعا ےک را تالا سراب کے نایک ن روم ںی ےس شو الوا یک ادیان مامقر وا ےپ پاپ اکر علا لی ںوی رب رب ہدروا

 ےن ںوگولرکے اترمکن ایج لم بان ال ری ات رک گاو و 7 یداش رام لر چ ن بھ
 ہد بجروا ںیہ ےس و الوا یکم اع نب ایرو یہ تابار ےس لم لقاب بس اخت ناروا ے ایک افا تہب قات ب انا

 مس لول کس سلنا ردا چ کیر اہ کرب ری دا ایک شک م تافاضم ےک صل ددذت ایگ اچ فرط یکب رخماٹیباکن اذقازتا مرم
 سا تار سپهر : بم سا روا ںیہ ےتہر لار زا ےس ل٘ج ناروا یہ ےتلاج ےس ناڈوسریم ککے ند

 لات ناطرمروا کا وطب ووالک ماند روا 7-2 ات. لی یر وا لوس هم امار واتس تاه اس روکش لرروا نور

 ۱ ایک اب ےن نوم روا
 او سو ین ی خو تی ا ات

 ایگالچ فرطیکب رخم احد یسووروا کوشش ےک لاروا آرم اچ فرد بر

 تالاح ےک یاهور یہ ج کیا کے ول کس ارواح لات کلا کس لاو ی کس یصآنوسکک لا
 ماعروا الو لک ابو یورو یر کرک وں ا ےک نا تعامج کیارواےھ ڑ ےل سم سارواےگ ےن لو هوره ےس
 ےک زن ےہ ناعم بر! نک کے ساتلی کا یا ۴ر ع کاک ب ےک ردا لا قا اطم ےک نایب ےک یر کنار مع یک
 ےن اآتخا یر اختر بانا بیات یکن کالج فرط کبر کے شدالوا کش ؟ اپ نج طو ماس ےن یارک یز

 دالوا لک السلا ہیلع متا ترتد کل وت روا ںیہ رود ےس باو ناب رم بمان ما کم کت نذری کتاب سا

 ترضحر وا ےک ناروا ںیہ ےک ساک تولاج رب رب رواہ یک ول ولاج ےن مال یلدا بک دود تبب# تس تی » تل

 ۔ںیہ تاج اہ ءابآ و ےہ شی لاش ےک ناوج یا لپ شیٹ بود ںی قاب تاپ ماری اراک ناسا
 و لی رواےس تاب یکدحب ےب یھب شب وان کل ےس عرط یک نامر ےک ناروا ایک ورش ےک باک مہ رکذےک نج

 دم اوج وی سش ویکے تای مدور کیا کب ےہ لوقوھت اس کیا ںیہ ےئوہ لفٹ اہی رکے س ماشرایدروا ںیہ دالوا یک اگروا تولاجووک
 رنک لس 3 ارور اکرم ۳ نیزے مجالس ۴

 ےک تباوا یکن ا یم یىنوکں بل وسعت راعشا ےنپا لپ ںوی دمح لب وم کلم ےک ناروا ںیہ فورصم شی نوقالع پا یر رب

 ۱ کے اینو اتنی اب کا فست برع راد قاتل نادر اےس اپ

 تذکر یا دوم لا لس یارواچ- گن ی دوو ایل اب له که لیخ کن کروم اکے ںی شت اروا
 شد الو یکن ںی ےس سمری وک قی دوا ےل وچپ ےھت ڑب خر ط یک اوج ںی ویر اکو بس نر ر

 ےن مز نب اب ما ےک نا اسن دوا الخ ےس سنن ےہ تاب یٹوھتک یا وج ںیم ےس شٹدالوا یکن ایما ب سینہ ںیہ ےس سیم برغم اپ ںیہ ےس

 ۔ےڑدرارق لا

 ے نیر 4 ر ب تستر کودک س ایک وکو ےس یا می دک ایکن اج لی ار | بانگ وا

 فرط یکم دالپ ےل ےک رام کسب جم نایک لا لپ تر اب مادی شاپ ںیہ ےتوہ بوسفم
 ٠ دالوا یکن الم ن جب سنت ولا ےس والا کولاک ہین ازو لپ توس کک کن جز وم بس یب ےس لیپ تسار یئوکاک اج
 بج روا صاعم کتب دمدوا ںیہ ےک رکن اب ےب مہ روا ےہ ےس دالدا کر مہ ن الی نی سی یکے س تاب رود ےس تقی تر ےہ ےس ںیم

 ےگ ے ماش ےا ےہ ے کوک ف وے ر ھت کب لیٹ ےراپ ےک لا ایگوہ طلسم رپ بر ل تب

 نار کے ناروا لقب رب شی رفا لا



 ۸۸ میسص قتل... نور نر

 دا ۳۵ سس درس موسی میترا مال ژاد ترول تیب ےن سجے ہور تب... نوار ھل ت کب
 دارو ےس اوم ےن با اک ولا سیلاب کل الی قو ین ترم اعمال لاو تیر یورو قاب بو دات ی

 روا ئی یم ےراا ےک ناوج ےہ ہد روا ے ہد روا تلفی یققنا ںیم لایخروا تہب تاب روارحرذدع ےس تقایقتر امر صاحم

 ۔ںی ےس ل دالدا یک رو نج ماع نج ناھڑکےپ روا اترک

 یاب ےک ناروا۔ ںیہ نیلسافوا شو یئاھپ ےک نارواے رام مان ےک ناروا ےس اکچ وہ نیب لم باسناےک تافولتیلیپ مہ کا
 سیو سر طاق شی ماش نایمرد ےک لیا انہ روا ںویزیسم ناروا ے اتکر تصالع روش شد بکن رول مع نت من مو

 چ روا تسرد تاپ واش تاب یئکردااو ےک ایٹ مد ےروت لبه اکو کس نو و روا

 بک هرگز کل اقسام لک الا لوس اپسانایمرد کس ناامن بیر روا اتاایکس راس سم

 روا جم ےس ںیم ں کوو کے سے رووا ے ات اہ باپ فالتخا نایمرد ےک ںیوئاسن برحروا تس لب بک مرا اس
 حر ط یکے تاولود کن یم ےت کل ایخ قاع ےک لئابق فن ۱ بان کس رب مہ دوا ای در جالب وکن ات کک نج ےس ہقیرفا ےن شرفا بج

 د۔ںیہ ےس لیب ںوبرمع
 اند قلت ےک نوسان زرواح ےس لک و دک کاک اہ دک لاخاکن ا قت ۓک ہراوہ روا ںیہ ےس ںی درک لاخکن ا

 ته ںیہ تم یخ یقالت ےک ناود تقو ضیا ۔اھید ےگ ےس لکنارسا یب ںی ےن ںوھا سی: ںیہ ےس یرقان :ہکے لین

 ن کاکا بج ۔ ںیہ ےس درک لا کل وبا مات ناف ز ارزو هاو زور روا جیا ںیم ںوگولاپاقب ےک

 له یو ےن نیب سرا نو اول ےس ہو تاب ناروا ںیہ لتا ہقفر ین بس بسی رکے یی رکت قو ےک لیا کل اےک

 لب ںی اھچ ےک نا دفتر تماس ںیہ برخددرمکں ین ےترکل یخ مترو اهر وا باکس ابر اپ لب کات لو

 ماں ےس

 کرد ےک مآ رود حا ےک ویا روا ل می کی ات ےک نا مک ب ںی ےک زف ٦ں اخت ےک تیلواروا بانا ےک نام کک با

 ںاروا سیم دب۶ سا ےا روا یی لی یکن ا یم مھ اب شاه ترش تست مرکب نکا رز ےک یب اروا ںیہ ےت رکے وجر فر

 سطح نا را تال اع ےک نا کت کا یھ: ےگ یم رکن ایبوکت الاح نر لیتر اي تاروا سار لی قے
 ناما” »

 لو لس نویس لو ںیم برخم وا رفارب رہ

 ےک سئاوج ےہ اترککت الد جل اوج ۔ےہ یٹاضا مما ےس راد و لکا یبا دفکر کے ت کب ت اب کب اا :ےھتیب برغم

 روا تاچ ناسا نم فر کویر واو مولحکے ےے رک اضا فرط کب رخو ے ہو قرش اوہ ولعم ےہ ےن کت فاضا فرط قرش

 روا ںوڑاہپ ےک یارو یار یخ گدا آی کس دوا میت یکم یلاقاےک ساروا تی یکن یمز جوق کی فارغ لباروا ےس ارکل تے ںوقادع خم

 ۔ےہ یکوہ فرط یکن کام ےک لئاےک ساروا وردت“

 پ اہ ییا برخ ےہ بو ےس قل شکلک او نت زوج تمام ویش کد ہت ا یک قع بح اصروا زوا روا ومب ے ج

 ۔ج ادد ع کل اے تہ کب رخ کے رن ایم رد ےک باج ےہ

 روا یم کپ رکن ایج سم ورش ےک باک رک ایم ایک ےس جو کاما ےک ےس الع فشل ےک نی زمان اکپ ساروا ےہ ہصخ اک یناپ وج

 لاو رب سس روس نم نوک ب تن یھبت امکوکس ازین ںیہ ےتکک یھب عش ارب ےس جیب یک نوہ کنررنیہد ایزوگں ار ط یا



 مج ل. ا

 ےہ یا وہ مکترارتج و ےس ہد یکن ا قفےےک ور رواے ااو الاد تاکہ کے رود ےس نک زرہ گوی یا یو مک یک
 یک تارا

 یم ےس یادو مکے ہ اض اج رتب<دشئاروا ںیم نت کود ژست رها کا شیک لدا چپ

 زن یکن اروا ںوتساراوہ تشک تک عدس هان یا روا تک کلا سر ریال ےس صف وج ںیہ تیل دارم

 فیرحے جو لت اتو که لر ںایتشکس نورد راد شتر ترس لوس سهم

 ۰ ۳۳ تاک لاو

 سارا فور کد ےک ناص یک اوہ رب ںی لو ںی تم یکی ادص یک کچ کھل ےک یا روا یت کے نوبل
 ےہ دذا ے اہ الچ فرط یک اوہ کرم هد تس او« کیه ون اطم < تسرواروصت رو 6« تس لات اکل لا شام ےک اوہ کے اناج وہ مولعم

 لی سر خر وا ےک ود روساکس ا یل سا: ںیہ یتا وہاقروا ںیہ اچ لو ںیہ تپ یم سا ںاتضکب ج ںیپ ےہ یئوہ دق ترنم تا

by۔ںیت لدثروات صر “رشک یی 7ر شے تہب رپ اردا لز ےک کن ایی مکا یجب طی دحایکب رقت فرف کب رخ اچ  

 ب کیل ون لت سے چیت ےک لئاس؛ زاہچ روا ںیہ تافاضم ےک ناروا نل رت رپ بیش

 سا ناروارنےک کت امی ٹرمغموج ےہ ندرت لا رگ ده کلاس فرط کل اش ہاں رکنا 7

 ےاوہ انب لب کیپ سئاردا ےہ ہی داد ۳ ےس یھت آیا وچ ی نج ںیہ ےتکیتاقز ےس ۔ اچ مگس ایم ےک فیر رک

 ۱ - لات اما ایکس ی

 سارا رھی ارواووس طوطی طناروالودح مگ کارواش لاک گام جات اچ شکر

 2 بیت لب قتل ی اتمی سا اروا کوہ تست تعدد ذ یک ادواےہات جلو اروااپ روصروا

 راں ہجر ٹو ایم ادرس شفا اقص ساپ قر تروم صحرا چو اپ لوط اک اک ںی بکر اسان

 سای تام

 یر کووم بوب گے اتاوہب فا یم ےن رھی روا ے اکے فرط کیا ہد کے یلاحرب اکی ئاڑوچ کیسا فر یکب وند

 ۔ے ٰ ٹول فر یکب ونجر گپ کترود ںیہ رپ سیم لامش

 ںیم چ کوی نبا فرط یل ت تک یاب شریک ته: ررطیارداچ_لاجوت لا سر لبضع کک ام گا استاپ مپ روا

 مرد ےک راو لزوم ورا اورو تس یک ورک یک یا وجنس مات اکرحا ےک کا ہد رل ی اروا لوپن ناوج

 ناش زوج ےہ تردد یلاروا ےہ عحرط یہا رہ واےک سا یھبن اس روا ےہ یکل کشیکدنیگن بک سیب بب

 نب ےس نا یب تو ہدرواے تب دا دانی شی نا بب > رواے الاو ںوود کروا اتاج ایپ نایمرد ےک ںوریچ لاو

 -ےاکہاجایکن ایم ےساپ ماقم ےک اکا ایج ید برا سی لاش ای ید ین زرواےاتاجوہن

 اتاج الچ رود یم تم کیا بج الاو ےل جر یک کز لورو اے ری واک ںولاد دا آل اش بطق سم ے اتم ےک یل ونج بطت کے و یھب

 موم فاض کرود ےک بق ںیم نا وہ ترہ اظ أن یکن اس آلئاقلاپ ےک سا کک بج دوا۔ےہ ی نم اس ساز E اے

 -ے اجو: رور اچ اتوا فرط کب وج بچ روا رود شلیک هم

 ان مت _تعرب فر طیب E سال نکا جد انا یا ررر ارج واتس یب

 ٤ یکے )شک اف کوی ات اتوم ودا ڑ وک اوج بانی شر اک ن ارتب وا ہوے اتسڑب ںیم بونت سول ےس ات اج نک پا مم۶

 جد یکے م فرط یک ب وج ےک مار رک رق روا ےس وچ ایز ےس نایمردےک سافدوا بتسے یدابآیکذسوا برضم م لاشیداب آں یا



 نام ناروا ل اپقرب رب سیہقیرفا اش ۔ ۹۰۶ مسلح. ل. .نورظیما ترا

 تست جنت شر ها ارم روا ےس اج مے تمہ یقپاددنحہدھب ےک نادود رکے م ٹو زج نامرد ےک ںودددن کے
 انفجار کوری جات سی شش لاشه بس ازم باع مے لوا تس یکی ا ما فو ےک ےک ےہ ناق ج

 ب اےک لوا تموج ےس اتا ن شی فاقروا سوار اے اتوا فرط یکے ودور اکے اتو لک کف ر دق لا دادیم

 اتاج نجم شرع اکی زدنکساود یک بس تاج نشر کل اش یر وتروا س ول امتھڑب فرطیکب وتی
 ۲ رب تاپ فرطکا انا تی مور طاق لار اتوم

 راس کلاس زوا ست ل صا عت ےک لا کس لات عس افکت لا عو فالف ےک یا ںی ے راک لونج حرر ی اروا
 ی وت برخم او ۔ ںیم سیم و ران کی لاشوج ے اتو نایمرد ےک بوج روا تیر فا لگو رر ط یاب ےہ تاج ھڑب کیہ لوک تاس اکر ر نمی ا

 EE قم سا برا ۱

 را رب و یار سبقت, انی دححی سوم سس وت وہ اھم راجا الو« لمس ایم لر متر سکس بسا
 ان تر ]بو ادم کسر فر 1 [ ھ٤

 er0 یک ت اما روا سش وو

 نا یں ووا ارب وج لوپ ناخن ےک قرحوا۔ ںی رج کور نامر ےک رب رب دامج روا نئاڈوسدالب ھج ںیہ ڑٹ ژاوی ها تر ا

 رواج مجاز ان

 لا لس م یک یب 1سم تبع یک رشیرواے یت وہ ہرے طیحمر رک وجے اولد کیا برغہح تبج کب وت رب ا ی ط ۶
 کن روا جا لبه چسب فر لمس بو برج ال تاک تای.
 ۔ے رپ سالم تم کوا ب رد دیز حس لای تفاسم

 ۳ یزد شراب لا ی لت تب یکب وج ےردےک ارد لب ےس رک ۔ںیہ تک هر داما برک

 وا بازو وا تی اسلم طسوا برغمروا تیطمرواودوب دال ےن اسسےک آب ںی ترا ںیہ ےناو ںورمش
 گر ےاو ںوربن ں رورو روا ں روس وج ے للت یو ہم لا رم ےس ی نا ناردروا نا رم« بان اس یا ر

 ںیم ںوئادیم ےک نویماش ےک ہجاہتص ندا وج نص ہل ترکجف رط یک رانی ج ےس قرع ا گل پٹ ےن ودارت
 رعب ےک یا کک یج۔ ےس ناد یم ےک ب کب ی لے ناروا ںیہ نلادیم ےک بارت یک ۳ او ےک رک ےک برخغم ےس انک اروا( رب

 نا جے اہ ہدیہ رواےہ بی رقےک لوکقب ےس یجیراوہروا کیا رپ برخمہدالع ےک رک ارگ ںی ہک ایم دص کب رخ ےس تمہ گپ
 ۔ںیہ ےتاجہ تنایپ یں ےہ ےس می قو اب وج ںیہ تاج کک ناپ ےک ڈی لو دمت

 نریم نی ےس هلو قرن اواوج نایمردک ںوڑایپ لوہے نرد لا ۳9 ۱ گپ نا ےس برخو وا

 ا سربضوا سروجم ںاہج ںیہ دیر اد اا نشج سیم روا

 روا این یک سا روا ےہ بای س افروا ںی رخ تاج شاد تیر و ورو ید رہا اتسم یکن ا روا تم سو

 بلیت رو سم

 ےس نرم ںیم سوم شر

 رش اکی ک

72 
 الو ج بیت کپ لپ ںی ہا ای ی ۳۳ لو و و هد E ہں تا اح رس بيت نیر

 الا



 نا ناروا لقب بل دی فلاش ۲۹ موج... 2 .نورلخیا ورا

 روا ور شراب نادر ریتم و سبک طط ال وک غنزوا۔ ںیہ ہصشقروادنوگہہطخوج ۔ ںیہ یر جل ادالب بحاج یکس نر

 راد کمان تارا تس هتس لم ںدربشے نب ےدب ےک ہیر فا ے رانکےک دونم بس ی اقبال لپ ورک
 ۱ ۱ ۔ےگ یر کرک اکس ا یب مہ کا یھت

 1 7 وا تالے اد ا لو منورعتس نت دوران با یار ی ترول درو ور یکی

 ےس نام یش سئاحلا نم کت رضحت روا باطفأ نجرمکت رفعت بج ۔ ایک نل تقد سا ےن ںوناملسایج ےسرشالہپ ےس بسی سیم نیز
 ؟ایک بات افسوس نت ی تا با کرب رھپ کک نج

 کت رغ ی اب ہمکک ناہید اگ جہت ےہ NS ر روا تان ءاروام ےک نا یش ٹہجج یک وتر وا

 ناروا۔ ںیہ تاج ےناد کلا بتن اول کج ےایکن اب ےن مج کا نی ںیہ ناری ےک عم ےہ روک نشا ا۔ےہ ایک کذ ےن

 واک لولی کس اکو ما اپ 0 ا اکن ش سا نیما اد کولر نام ےک ںوڑاپپ ناروادال

 ۔ںیہ شوال واچ ام سک طو ےک ناں اروا ل روا ےس یکن اورم شلوار ےس ااا

 ا٥ ںاہج باہ یکن استرا ے ر سلا یم ناروا يلصوا» رخ شش اروا چ تاو ٹن ایمرد ےک لک روا بالا ںاہج

 ۔ے فا جو کف التخا لئاح ںیم ںوناریمم نا ب ایک اروا ے یر لت م یا

 فرطیکب رغمر وا ےہ تاج فرط ی کت ارحغ اب روات یکل حشر وا ےس ات ےس نیک وج ۔ےہ ردنسساک ح زا فیکس فارغ لا

 کد نک ایم ےس ات بمر یاب اص افاکرخسےک نود نایمرد ےک تص یک روا ےک نا ےس ںاوردا۔ےہ تو تکا ڈی وسروا ماقا تپ
 " ےن ںوردنسس فرط نت ےج ےہ ورم اج کیا کد ےک نا بر وا ںیہ ےتاجوہ لاش یک ت ےتااع ےک صدا ہقرب یم سادواےہ رخ آ کب رخن
 ۔ ںی هک تاپ 707

 اط فرص کاب ےک وم ںیم اش ےت الم ےک قرب دارس یم نیلا لاطم ےک فرج ںولاد ا ےک ےل یک اےک ئاب زاروا

 ا د یکن رش ےس یا ا بروا یخ سن اردا سرقت اس مکن کر نر

 را رک هریاصلا کور ایٹرواط وتی روا نرد لازنودایزوج ےہ فتا نرود ل اه تب اکہ رخ روا ککے انک ک زی تری یلداو ےس

 ری 90920 0-2 فطر صوتاس ےک ناروا ےہ لاپ ےک ہسانعوج ےہ اوہ سیب ولرخ آ اک راروا ںیہ

 ت2 ےک شپ ےل ےک ےس کل ورم رپ ٠ںیہ ےہ ے رھی لارج سبکی دژ گندم با لار

 ےس نوما تک تک تتٹرذا ںیہ ےس شیو دیاسلا ےرنشاپ نک اےک برخم لاج دوا ںیہ ےتوہہ بج رقےک ردنسڑاہپ قباطمےک ےھت

 زا ےک اپ آے ںورففاسم نا ےک ںی سا اوا ناری ےک ہلاکد رواہ لوا انسا انزا لم برخم نگ ہر یقاہ با ںیہ

 یکک مایوس زج کیا صحو دوا السر کس یز شرک قاکع نایینتی قترشوقیم اسم یم ییا ےک برخ وا ںیہ تک

 اپ ا: تا مان قر ما یداووج جہ اتر دم ںی رو اے یار ف اھ اراد ارواب مو سر رم روا اپ تی

 ۔ے اچ چ کر ہنر کی ار وا عس اجابت شوا اے چو کت عو یکی ا اں ںوشراب ہا ایرو

 قج ی اند سنج ےس سیم ندد لا عا دوا اتا اج سیر کہ کید ےک رو اوو روا ے ںی لر تس ارق روا

 ےس ر تعنت اکے تخروےک ںارآں ود ےک لینوج ےس رے ےس الع او لورو ےک ہمعردرواےات ج الچ فرطیگ

 دال ار سی نت رک ۲ج فرط یس رسد ابا در هاب کیو لو ورق سالم روا

 ےک ساب راے یش ںوڑاہپ TT اک اد میک ای دوا۔ےہ سا یل یوم ای دروا

 نر تست هدایت مان ےک نا ےس بق وج ۔ ںیہ ہسانکراید ےرانکے کن ساروا ےہ اتر کچ لی مور
 زیا



 rar مو ج ولج ناور ا

 _ ںیہ یر لشو ری م اوتر لو کس نرو یہ قہر یب تالح کج یئالاپ

 اچ فرم لر چاق رم وا کیا ےس ےناہد ےکایدد سا روا بناب کس سانگ تسلط روش تبسم نت نت
 هتل نآ اروا ےب ےل کریں روو اروا ےات ا روا ے ات اج تک کی درہلااوہ اتر کس تک ساو(قارتروا

 ۔ےہ تاج سیٹ ناتسیرےک ساانتچ تپ س ںواج ےک یارواے خراپ لک
 چت نیا اگ تاک دا لس تست بس مرا ےک ارج ںیم ترش ےک ہد روا
 ' ےن ںی سارا سنا یگ ا نر طی ق رش ےس برخ داوود کب ںی از ےس وہ ںی س یوا اوج ںیہ دتا ےس هستن تل رار ییا
 رب مر واو نم موکلیخم نو دی مت اس کس ارام اقم کن درز روا وار خم وج ے م اقم اک رتودایزءاطسوا برغمروا ںیہداب واک
 با دو

 راس ا سا یک لار تس پر جانب تک کنگ روال لر با ماتم ک و روا امد کد ورحب ےک نار
 ہہ اروا ےک ے اتے کاپ ےک ییا روایی رلاروا ہی از حس لی ران لب یو ےک اے بخاج یک رش ردااھ نم ساز دا

 _ ترش اررلب لار لب کک قم زد کی (ے فاش ی راو یک لاو یب روا چے بول ےس ںوب تیز لا ما
 یرسود یکب رضم شی او اب اچ فر برغمعورھچپ ےس ےس ںی نی رار الب وچ روا ج ات اچو لار لس خار

 وہ اپ ای ردروا کیاےس ےناہد ےک اروا ےس اتر رند وا ئفتتسدو کک تل ای امور و بان لای داد
 روا اب روا ترش رانا رد ادوات اچ ن ای رک هارو ترک بازلاوا ات اج الچ فرطیکق رشمےس دشار لت
 دلو ایکس لا کیا اک روا ماتم راومتروا یکی مات داد زی طط

 ناور ادا “ناروا ۔ ےھت رای ےک لاقوادحت ال ےک ںویرب ب روا سوٹْروا نر ین ہدارفنوٹھت ناریموداشکفک کس ار طقی فا مانتا
 ناز یک ویر وا ےہ یگودب یتا ےک ناذج۔ ںی رج تام ےک ناوراومج وا نی یک دوا ںیہ ندیم ےک ںوہ مع میم دہ کاری دداا
 نت ی سارا هک نا تالاع ماقروا ےگ دا کند لو ناب یکن رگ لو
 اھت سیف راو

 یک نی اے یناج وہ عی 3 ںایداورید ا یک ں ہد یم سنے روش ے اےک ریو وج ےہ اتر رگ ادب کیا ےس یارو
 ے اچ وہ ہضم کتمولعیکس ار وا رہے داپ ماجر دہ ےک کر روا ارگ س شم مدار هو ماقم تر زیپ حت اف ےک نو کیا ےس بر

 2 ترک رب را دزد سارا ےس ایک ب و اوج یا ورا دعا ےک ےنوہ اماک ور ب ورواد ا اولررا

 یاد 0 یھبایوکں یہ بے نب گندا نا ود راپودوو با ول: تااھپتروصاوخ .

 نا رش روا اضف انا نا ےک ںیگولدی جو دق سا ےک مقرب :لاضفےک ما اونارب رپ

 ظر اس

 ٣ ناتا ےک ل روتمواکروا ںوہاشداہ ےس لاس ںورارتودالعیک سارداماوقو لات ترٹک دو تالاع ےک مقوی ےس

 فکری لب یش قا ےک لئ 2 0 7
 ےک نا فالخےک ںونیج ےک اک ا اورپ ےک ںونارلسم لپ ےس بس ےن ںوبماری

 ےک آبا نا برکت _نترط ام تم تموم وت یکں وہ اکی ول اروا دعب روا یکم ےس مالسا

 آس عا نباہبقعع ےن ا درگیر ا ےن نوبت یورو
 _ ےک آب لاف ناک برخ شا ےس ہل وار ماش

 نار ےک ناروا

1 
5 

 هن ی
 ےل ہو ے جد زن کل



 ۳۹۳ مون . تر و نورلغ ن یار اج

 لت ےن ای ےک یز ٰیومروا کک نچ ےس ںوناملسفدرہ رواسایکر ا ادا هاب شی ہقیرفا ےن رب رکے نام اکدی زی لانئا

 روال رج سام ارج ارس ورا یتا یک لوقما رعب ےک شانس لوک تارا يا مال کا
 انب ت اوج لش سا رذخروا ہمئارواودارفضروا بارتلاروا ہظب رد لپ روا لگئاورروا باصمروا روا نزار کروا تار

 روب کک لالہ یہ روا ےک نا: تیرا یم ید ںی چن اپ روا یکل صاح ںیتڑکروا سیکس نور
 وی رخ روت فا آرا تم )او موج سیٹ ترہ تروا ن اسا ےک توتا لاقت م ےک توک کرام ل آں اروا
 آب لا ناش برخ الہ ے ودب یک ں وتر

 ر یاو ی کت اب سا تاتاو ام ےھت ےۓئاھکد ےمانراکوج ےل ےک ےن رم کا ر یت ےک نک ادب ےک نہ مب روا
 یں ویو ںونارما ںویمور ںی ۶ےس سیاح ما روا ےس یادو اد ت کر اوہ تخ ردا رات اچ ایاھکفوتےس ناروا ید بلا رب ےنامز

 اھت ورکو ر عم لای قاب اب لی ج یلاھشوخ یک مطا تموکعرواایلآےنافوکں ا بج ۳
 نر طی ناتو لا لس لوگو اس تم روس ناف کس شگروا ا ےک تسوکودروا و تیارو یوم کت عامج ینا

 دريا کس نا کل تل ام تستی یک روا لس یم اکر کہ ہی دوا تقو ےک ےہ کے اس ےن یہ کا یہ نر کوایک ایخاربوکغ وہ بوم
 و برضم ےن ہما حا ےک ناروارج اتر واو راوہ دعب ےک سرد اگلا ال ی اپ ےک نافع ب نان ترضن ی م ےک کر قوات الو ب داع

 ںی یگ نر ن اےس ریو سکو دا یر ئات ترک م قر
 یتالغادامب رو ںیہ ترطف یکن ا ےن لات اروا ان رکت خر د رہ اضفروا انہ تسار آے یلاسنا لاضف اکی ااپ لپ ام... :لان نان اضف
 نر تا ی نام رک ی یو ےسیج راک وص ےک اشو رم ےس یونانی زا تعد فرش اید ےک مادا ےک تلو

 نک نیک نیب ےس ماقتان کی منے بیع انہ رمق ہاں باسم انام ت ڈر پ ںوم اکے کر لاک برادہم ۃانمکر اپ کر
 ںوکول ںیم نواب ناانید سهم ترلوم باس زنم بم کلاس ناب
 تا یب نل ےک تسر ردا ےن ےل ےک ںوم وقت توہ ےک ہد ںیکرکا۔ےہاپکی ےس فلس ےن فلخ ںیہن ب ۓاھکد ےانراکتہب ےن

 ماگ نا »ولت تلاع کابو یب وات ناب بس شعب ےک نار ڈیلےک ناروا ےھت فصت ےہ دی ف اصوا ناد ےس لاک

 جر ۳ را ج اک اروا یر رت ئر وانت اع کل ی دیک لی رفاوج یگاہنص یکم نم نیل ہاشم ےک نا لدافروا- ےگ مزا
 ھت لی ناکام الا بح اصدار دوا عت نات نہ فوات اروا او سم اکت راز کی تاریک سا

 یا شی طسواروا وصتا بررخم روا ےناو ےنرکت قیس فرط یکے نج نایمرو ےک ںوتموکت یکن اوج ید 7م یش ےک نا تيم قاط روا
 و نم زروا یک قلا متن جہ ھشراول اد۶ یب ناطلس نام ز نب نکر ھوا ئب رم نب نلاطلسروا اد بکن لب بوق ل او ےن رکے ہاعم ےل ےک ٹمولح

 ۔اھتید آاڑ باک ن وا

 یادم وتی دین کز الت ےنامز اوج قرار یک ج می اربا نہر اہ روا فلش او وارفم 2م ما لب دنم نب تاشروا
 نا دعب روا لپ ےس تک راک تر وا عاد ےڑب نیم لئانضج نا ہوروا۔ ےھت ترکہ قم ںیم ہل ےک ےنرکرا قام ےک
 ۰ ےک تھر ماجرا 2 کم لب ترش تک ال نورد لو روا ےت ےک وہروپش تاقاو

 ھو ےس تا بان کس نوه وال وقت نت ساب کردم ین دو سل ناهار

 ۷ اےک رود کیا نایمرد ےک ںولی ٹپ اروا یک در یکزامی شل قاره پارت قلعه شف

 نا شق اب یم ۔ایکداہچ حسن رو کں واچ یتا وار یک ات اداس او نام نیت ےہ ےک داب روتردام د باشت ےس ا
 ںی لاد ےیل ف ز یک دطلسو تمولع یکن ارواراداککت ۶ یکن اروا۔ںیہ ر رک الد ]کما درواد عا تروا ناما وک



 نار کک ناروا لئاقرب ر ںیہقی فا یلاش ۲۴ ج ۔...تشترلج.....نودمف نیا رات

 لس اروا نایک ب ب وتقر عب ےک لار روا یی ےک ناروا نج نم ھلا روا نی رب فسر لمر ےک نا ںی ماکےک اروا
 ۱ , یکم اتکا لرد همت خدا ما روا ےھت

 اروا ےن رت اقا ےس “اروا ےن رل ن ابرق ےک ناچ و لام نئ ہار یادح روا ےن رک نب وکل ودحر سروا نان ڈا ڑپ روا ےن کرامت ھی واز

 دا کس تاک ءایلواروا وی یک ایر مهار ست ناشر یک پر شروم ید ماقمدنلب ںیشچ سا
 اس بامر روا تنس ےہہک یک ں وہم واقر وا ع ڑہ ےن اسسےک ما ا سیون اروا ےن رت حعاطا یکت اواشرا ےک نلا لیٹ ےن مک
 “ا وا ےن راہ آے تاتو ال وزان لنت فا ای رش روا سلب لند س لورھگےپ را ےنرام وکں ولا
 روم ما روا قاب لایخ اکے رک رغول احا راغے روا ےک کرا جوں وج روا ےت رکے وبضموکں ورہعرس یک وای روا ےس رک ہو الت کہنا
 سرود روا ناروا م ناروا واکس لوک دا تاب لا

 ہیرا ماپ زط یئاریپ وج ں٤ کروا تا ےک حب ےک ناروا نئی اروا دوجوم اس مارا یلدا ٹریک زیا سش ناک

 -ےت ےن دم الطا یکل ناپ بی رفو بیر وا تداع یقرامروا

 تالاعےک ما قا کرب ج٠

 ناروا ے زدات ےس دص ی اق ےس م واک اب ےہ لم برما واقف رات ٠تروکعیکب خا یب رعبو لن ھ۸

 فرطیک کنار نیل ےن سا ذق ایک واتس ریش نب کوم ب جک ل | ینا نیا ںیم تاھقاو ےک ںوکرممروادا رتراےک
 ا لک لاف راھ سا رم رج فرط کیا ےس کفارہ نکہ یلو ڈے الاب زیست اے ےک پآےن مہ کا سارم

 ۔ںیہ راک نکا کر کلر تشک میس رشات ماا ایم تاج سا اے ٹو یا
 نش بر ےس یڑچک ب سو وروااتوہ مو یا راس لا زا اک جس دوجومےس ےنامز سی ناڈو اب ا مرک

 27 قم بز ل بلا نقل کن وی مات

 9 و لو ےس بان ےک عناادو سی و ا ا و و7 ںوہامش

 روا اط Sls ےک نج سان متال نور زور ی

 هی گلیم یزید خنده وز کت ا اک دار

 یب ںیم ںوربش یی امجدوا یگاوضعااوکں وی ری رب ۔ایھ و ریز سا شش کت اعم ےس ناروا ت یلاسیمہو ہکالاح یار کرایا بم
 بر کالا )س ونار یم ےک نا ی فرا ور یت روا تچ وہ ںیہ وک شے پک لات نیت ام

 ال لبنان رادیو یک دے بلا مورد یکم نام ںورہشےک اس ماسال 27

 الرد یاران رو یار منے لون ےن آب مار ب ما وقا بس نا یگور بج ۔ےت ےن دلت ھے سیم ولو نر

 07 خوف یر فا ب بس للہ اوم سالہ ییہ ےس شا زار کن اوا لوید نا رکے تیرا گول. یف یب
 ے اے فقاهت رول نا برگ گچ ںیہ یی ام بسی چس روش اے تیرا رک اکو وج یم باب ےک
 ل نرط یاب وموت اقا نا ےس برک ئاروا ںیم بل اغرب ںوینارھن ید کاھت لایخاکن اے ڈے ںویمور فرص یم ماش کل لیول

 نا تاقوا نر طی اے نزد بل نور ناا گو راه بلال رپ رب ہوے شی گنج طر لا ںیہ ےہ



 ناک ےک ناروا لات ب سش تیرا لا . r0 مرح... تلج: نورلغ ناتا

 ناروا یوم طوبضم تموککیکین ا بی رک ماش کتب جایل تقو ساےس لحئار سا یب ےا ےن ںوھروااھتایلر کا اوکت یدوہی ےس لولب

 ے لی ںی رب بینر فا جرج لر لیتر لا تم لیک گلوب عباس لب یا یا

 نی م برخمےن میا کال سدا 7 اتے سی ںی رب برزخ و + ص1

 ۔ایدرکم 2 ےس

 ھجتاسےک ںویمور فا اختیار گاه تا« سیاه برای رفا لے ملان کپ

 ماع یت نر تاک یار ض ےادواایدرک تپ ہقیرفا سم س9 یم ےنام ز ےک ورام رطح نون اس قلت
 ےک ناروا او ب ےس تا فاش مروا یک وک ون فرذا ںویمور ہم اتے ج داش یا س تیرا آب لاغ پ ںیکول انس شب یوم

 لی نرضارھت تکنو نو نام ا7 وارا وقال اردا را یا ںی رب سیٹوک ول کیا ےن سا سچ ایک ٹوک اشد

 ہک مو رکی ویر کد اش اکسیر زب ایس روا یر تسر اذ سیا ےن ںوبرع ون وہ کج رخ یش لقشہم ںی رب

 لپ رو تر همون بز راد تک سا گرا ارب لاوساےک نا نارلسما درا ام

 9 ى0 09 0 دتسلگو نور
iےب یاوضا اروا نویس ےگ ع ںیم ںوئاریم ۓوہ ےترکیگ رتا نالسمایمگفرط یکں وف ےک ہیر فاروا این  

 لر اکر ج یہ ی ج ق س ریت یں ونادلس یک پالت رانو داشر پاک ا کت ں اہی ےدہ امر تاعقاو ےک ےنان:یگدیقرداماع گار

 -اھتر ما اک زارمودروا وار ووو ں ولو نا

 لولا ی کا : یک روض نافع نا الو رسم

 ۹ الف پ ب ہد بج کچ ردو لای لار ترا م واک ا تادوا دروازے اےک کن اصارپ سا ےن زا پآایلرک

 ر ارت ںی ےن وس ےئل ےک حرس کہا ےک لو یئدانپ یک تروا یک لط ن اا ےس ںوج فروا قاب ورا انا نوار اپ

 یالساروا شش 2 7 نایع وس سراج
 - گو مرام ںوتف

 تہب یاس مک ساعت ےن ف کا تیام... اھت ارپ تالف یکن ایفس لا نہاد اعم
 ا i ےس ے ےک ور یا سرون مارا ا ورا

 باد فرطایرصم رخ نت يهاوم یی درک یت ےس اےک کور ہر اھ اک لو وا ید تسلیم ںیم منا ے راس ےن لو یر طا ۱

 یک کر عر سا E ےن ا فن شد ار ےک سنے نا اٹ

 ۔ےگ ہر اہ لی تافاضم ےک سا یک بر دوا ےگ لج فرط یک ں وعو روا ایک قت یم تول

 مرآ رب و عار تاپ تراس يا E :تمولع یک ٹا ڈٹ ہیداعم نکیریزی

 ات یار روا اق ےس اڈے راج اھت ت وراب ہیلو ر نہی د ہرک ف عا اھتراد رساکس ا اوج ی مر لس ایراد ک

 روا وب شک سارا شا لود ناروا گو ترم راہود تو ےک یل ار مکی کی ٹو امر ےگ وہ ناملسم یج ںیم وا نو

 ید شا تاک ں یی ےن رج اہملاوزارخ الا یئوہ کر یک وفود نار ناس ندی ماقم ایگ رط یکن ا ےل ےک ےل اقم ےن نا لومرجاہ مو

 ایگایدرکواز آے ای لرکل وقمالسا ےن ہلیسکے گو ہ بایماکس یم ےن رکرایفز کوک یسک وا

 یک یز وان انام ےن سارا داشپ فرط یا ےسا ےس ہجو یک ھخ رپ ںوییتتر ےک ھجاہمھلاوا ےن سا ناپ عدت ےک یلومرج اہم بارک

 ۹ ۷ن
َٰ 
 چت

 یت



 موم. لج نورا

 وا با رتلا ےن ںوہاشواپ ےک رب رب رول ۲ یو فر
 ایگ ا ۳ اھت نالی شمسی سوم

 لوق ےک و وارغ موج ںی کم نام ےک نا سش اگ زوال سام کا سج رد لاج ےن وک کت نہ ای 7
E 

 خا تع اطا یکم السا ںیہ RSE رشک ناروا ۔ایدایہوکہماصم ےس بقع ےن ںوھا کب
 ۱خ یکن اردد سا اپ آ ول ںیئاو ےک ہک م انا اک نا ار ی نو کور ی و اور
 تا تریاک فکر جا ا ےن سار کٹ ول ےس ںیسہ اب ۔اھت لیٹ یق

 در تی لو ( +“-  29ص ساسی هو لوح کت سام تاسےک مو یک اروا لمبی س ا
 روا یر دنبال سهراب تس لو رد رواد الوا بحاصرواارتا سیم نادریق ہوا رانیہاشداب اکتفا کت ل اس اپ ہلسیکروا
 ۔ یر گن ارکی اوا یکی ا یو ب ب

 ےہ ےک ےن رکج سیہ اے ےل ےک ےیل ہلدباکن وخیےک ہیقعر عز نم ست یم تبمولحرود ےک کیل ادب .. .:تروگرور اک لار
 نیر نیقلرفروا یئوہ کر کور ولوو لیٹ ناوک ناور روا ایل یک اول وب رب رپ نام اب ےل ےک ساقه كا لبیک آ

 نایک سد سوم وقتا لا انگشت ےک سو ےگ ایکس اک یر ب قوم کاست
 رواہ زیکری رب یئ رو کت مولعی کر فروا کل ںیم ٹک ز تلرض ناش یک اروا د: نور دارو لو مشت جد ا ایکب ن اعتناک

 ایم دیں ہق ری ددااب ٹول فرط یکق ر شیر کک عج ضو یار صز ۔یلداپ رک کاج ںیم ںوتاقےن ںوھاھج فان تخبے لول ۶

 نام بس لول نام لب درام تسکین اب ناف نت لورم ب روا یا کرک کک کراتا سش ہقیرفا
 ناب عم اتاپ ا ےن کک ادب ےس یلدا اشو ےک ےک رتاج وار جم تیک اروا یک کل جوج کن ایف نبا تعب ایعد دہ اک لام
 ها شوی گود یه ےک رعایت لار کس درک کارد واکس رب اج کاپ ہیر فا ےس اروااچیکوکی لام ناھن:

 ہد ےھت ئی قب یر الر یورو 2 کج ےس ج اط ر تروا یوم لار س نادرق واہ ہقی فام سو

 سوار 2م وکی کس اردوان اکے ١ےن ںوکوا و ایکت قایرد ےس ںوکول قت ےک ہاشواب ےک ں ویب ہ ےن کارن کج فطر مارو .لیقص

 دتا دکور یک وکف رک ؟ناذن_ساوت یا قلم

 ۔ کس واک خا یئوہ گنہ تسدرہز کا ںورگش ود ےئ 12 اس نایت

 4 نیت کک تں اہیب ےہ رے سی مم اتے ںی ناحیه دادب گو ہر یبا نیم دملاوخ ےئوھہ

 انا کرایئا تما! ںاہو ےن لا اطہار ماکک نمادبکق عت ےا مایقےا ناگ آں یم قراری سلب یر

 -یمرکل ۱صاح تیشقاو ےس دہعس او ا ابارکر یت ہن اش یلاخ کل
 کک لام اپ لب دا چیست نکس یک سلنا مارو آوا یار انہ اکر

 ای درہ مود چوک ں وری اہ روا ورشم ات ےہہک ن مدد لای آلیاهتیرفا شو ورم زا کس درک اصن کلا یار
 یاب ےاج ای کیا ف رص ںویتسب لت یوکے سٹیارٹیوا

 قات نا N e ER زا
 ۱ تن 9 2 7
 ا کا ا رے اپ لروا یک کب لط ام ارپ تعاطاروا مالا ےن ںی ب لمس



 ” نارگتےک ناروا اقرب م شرر لاش ۲۹ے موس... لب 7 نورلق یار اج

 E E و رقم زظ اچ ا کہ مکہ مج قع عم ہا شہرہ ہت ح ب ہ شش یو سر شر یک
 تع اطا یکن ا ےن مکا یکے ن لوید رام کی راد درب مک و ساب ےکنہاکےن کا ےس آے مالم اروا یف رک وقتما

 ٠ ۔یکر کت سی رب تپ ےک یارک کاپ ےک لاردا گراف

 ن فا اب لی رب رب روا- یار وای آت ول قرط کن اورق ناصرعإ ے ا ...... :یباوناورت ياناس

 وہ یلاخرشرشکار وا ۓ وہ امر تافالتشا نایسرد ےک برغیوا قی ےب فا ۔ایکداع عار شپ نا ےہ ر مئاقرپ تیضارصن کولوج ے سیٹ سلارباوارب ب

 ردوو یک یتا ےہ کیا کر وکی الا ےک نا ےن اایآف رطع یکن ادریق نار مح کی فا یف بیوہ .....نآن اور یق یکن نب یوم
 یا ی کر اتقا تع اطا یک ا ےن ںول رب روا ےک آب لاب بروا کوش لو بب روا ابال فرط یکں وین ک بی رقوکں وہی

 نآر قاکں وی رب بہ ددک دو ای نب یقر اطروا ےب درا ایر رب از ہرا دوا بر ارب سجا یاری اهواز بر ا
 ۔ایلر کل وق مال ارب ھھقاپ ےک جام گیلا نج اد نم لنا سا هو وب بقا کد مکرر

 ریا: یکسر دادابز نب قراط بجاھتایکرایخادا قر ا فوہ راپ کیک ے س ار طے ںیہ رہ م کہ کہ لا :نایب اکی زیا نج گولا

 رامات ار ییا کا وک کل وت السا ند اک نا لپ ےس سااوہ طوبضم مالسا اک ں وی رب ته فرط یک ا ادعب نسب ان بر

 تقو سا ےہ ردعحتاس ےک سا کت نت گولی اید مماکۃاہچ یھ ےن اے ئی فرط کس سنا یھکن اوج ےس تہب ےک ںوی رب رب ھتامسےک دای نب

 ھج ںیم ںوول نار کل وے نا د لد تقوی اوات مال نید یھب ن ںول ری ری روات اچ وب ط وین تماس ید نت برم

 ۱ شوم ار مالمان د س ناک بگ لوھبی ھبےےہ ادد یا نب تداع ماع کیادا رن

 راب ےک تیج رام ےن ںوہرع یھ یکم لن ںوہنہج ایسے ںیہ رکا ےسا ےس ںیہ رب ب یارک تاو یخ را ےن ںوکول نار
 یک لیک رم ےس رع لایک تہب تعرب ےہ دا ےگ ن نر طے ےہ رفد یخ ےک نب ےس رف کے ںیہ راف رها شن قا سی ے
 ۱ ایمانی ییا لول ءدتفیررطل از واایووبم تست اسرار ام بر

 توکد فرط یکدم یول اوکں وکول یب ام ےک رب بدوا ےک لکت باہر ہد یک ایک لذا رک تلف < تنم اوج

 2 یو وب ساب ےک اہک تاں اہ ورک ام الختام ےک نکل شاہ رداگ ےنرکراچرپب کتی را اس ےک ںوکولدوا ےگ هد

 ۔ایدرک ا موج ان ےس جو یک ں وہ اچ ن لوس منا نور پدرم

 تتلو کب ات نج ہشلادبعں یم تمولعرود ےک کیئادبن یب ماغع ےن ںوی بر .....: تسواخب لا تبیالو ابا نر

 تملا بوخر کا یریقوکن وآرلروا کیک یک بوق موبر رو اقای اما وکس وس الب ےن ںویت وف کب ای ن بادہ ویکی ئدرکت واہ

 ادب بج حر ا ایلانب یگدیقوکں وس تہی دام اع لاک وی ربرب ےن ںویج وفےک بات نی ادب عایگالچ اوہ اترک لو تیک تا

 : ۱ ۔ایگمت بج رانا

 روا یدکی آے اےک رکھی های روت ین روا یر واخب فالف بایت ادب کوہ شاد لو یگرب رپ ید

 اہ دراو ڈاکروما ےک ناود گزارد صرکرااوقر ڈیلاککج راوخ یکرغصروااھق ی در نم اوج رک لک فا ختم گیند الف ںولرع

 لاعفاےک اول ون رب بقای بارد رک کل ار کت عیب کت فالف یب اون« ةیسد تولد فرط کب ھن کریک اش ےس اے ہر

 ایلن یمانپاوکی لنز دین دلاخرواایدرکل سا سوم اسم

 درس شال یابی کان لرد اھت ےس شریف از دیم نہ دملاخکں یہ ےک م یک نا ....: نایب اک مینار ب نب ۱

 رو قبیل کس نایک. لات سنا بنای یخ هک نسل گچ رک

 روا ہا اج اہکب ارساوکف جا ےس وہ لکی سےک ناروا بیع یلا نج دلاخ یئوہ تسکوکں ویر عرش ہا یتوہٹیھبرب یکں ورود ست فلت



 نارمیک ناروا ہماقرب ب شی ہقیرفا لاش ۸ موج ....خشرل ....نولخ نیا رات
 گو بارخ تال اوم ےک ںوگول ےس جو یک سیف چت دا شر

 ورع کب اق نہ ارپ یا لی الطا لم ےرراپ نا پنج وک مادہ ب ما. :لوزعم یگ 207
 ںودعر ر یک سار طر وا قرب صم یک یتا ایک اور ترکی ی شر اس لات رک ابا سویا کی ر تاع
 . یورک اورہ کرکتر ییا ےک ےک دد کا 1 رت

 ترا تاس ےک ا ا زدی ہلا حس دو کیلا یک سج ےگ عرف یراو کل تاب ےک فرط کب رخ روا تی رفا گال کب
 ےس کا دعب ےک ےس د تاکو عوف لوارج ےک ئایع نیب موٹلکےن ںی رب رہ روا لکا ںی ےس اتم ےک یا نک مک

 2 ها قو وب آیا رکن یر یکل ےک نا۔ایکگ درک قاین مورد لگن فو کیا نایمرد ےک نیر ر
 ا وتی ت اطار بسچ ول ن ب ماش ےک رک دک فرط کن اور مت ب رفاروا روا ےئم ےچ فرطیکس اتا ےک یک فرش نم
 ۱ اآناورت شوید رایگان الخ

 ںاوراکورچ یر ب ےک ی اروا راو ے ژل میام در نمد عاواارپکروا بولا نب شاک ردا ےس یئ اپ ےک تمولعں ود نااو راومع
 ۳ نا رحب ےک کیچ تیک یا روا کو تک کاتر کیا ںی ےن ہاکی درک لک رے نايف کب طح ےس
 رات بج وکں ولاو ےن وہ لم ناارود لاایلانہ یگریقوکب وا نجہش اکعروا ا درکل یی نداری ےن ناپغس
 رپ و کک بارق اے تالاب ےس دع نکہ ٹیلے کھا ےک کک ارب تک ماشہ تالا ےس لاسی ےس ہلظ> ما

 تف ےک ےیم اوب روا ی وک ف الخ ںیم نرش رعب ےک ت الاع ناچ بید ایت مارو ناو ہد گھس نہا لاش
 تک سا عونج رکل گے ےماوم تمور سراج یاب تسوأروا لر ات توک یکی اےس ہہو یکتاعقاو کس عرراوخروا عشرا ےک ناورمروا

 ایکن ہی ارک آے لنا _ بین نر لب شم
 روا شب یئرایب یک و بب نارود سایہ آل یاد شاپ ےک لوناملسقی فا فص روا یک لکھ ہہ لغرب سا ےن نایف نب ہل سی ہال

 ریا کنا در لپ تموم ت اس ےک تکرپ نایعاد مامتر وا یورک واب ےس فارطا فلک نویچراغوت یوم یوم کل ورا
 _ےت تک سر یریطاب نوید رپ لار رب یا ترور نیم آبا انربہزلپ ےک ںورمکگشلےنپا عئ نوری رد نہ تا

 جر قاچ یگانہ کس یک وک ییا درک نا ےن ںوھفونایآے ےک یس د کا ب ج یکن یک بار لام ےک سٹار
 یتا جب ناسمان جسے ےن دایز نب ناسا رحب کیک فون بوخ ںیم ناروا اکو وجوب ںیم یگےک ںوی بہ ےناکدایز نم لیا

 یر وتو لول وب رب مکس پد کس رخ برخی [.

 روا يا وا ہدےک سا ےس ا ایکو فر ےس تعاطعا یر فلا بیع نی نشا دبعل یم ج ر ہن راز قوا مورد
 لات شات ایک لاطماک امت ےک پاب بسا ےن یا ت نار کک ی ادب نہ بی اٹیک ادب ےک سا۔ایدرکل ےس ثراولادبع
 یکی سه نما يا مو واچ اس کشم ترور ریدر

 ارفنےن محض تو لات نت بیاد نور ےس لک نما کی ور کاشت هک لاک موادی راک صبا
 سود لنز مع دا لایک تماس مع دوم یم نادر ج3 ریخالا نب کلم لادبعت قو سا ۔ایکب ق اھت اک لا لیئ هد
 یہ تہب نادریق لا مر ط ا ادناپ ید اج وکں ولا چ ےساروا یدک وا وی ر اق مہ ںاہ روا ےگ وہ 5پ ہتیرفا قاب روا ناور
 اپ کس بالا هو یاد ارب ید تبکوکل ٠ل اےک دوارفو اموی دو ےن ںی رب ب ی اےک جار طب ےک وہ التب ںیم شا زا تک

 رپ نادر کت اولا ےب خابا ےگ وہ لٹا اش یی وزن ایت ےک راج وادی ان زا اس ےک ناک ور فاکس هزار واموجروروا
 نت نت ناسا. ی شب نور هد شش زا یدک امدا ز رواہ وک ورت امی پروا یاران اربع یورک اس

 کر



 ناک ناروا اقرب ی سیم ہقیرفا یش ۹۹ موسصح نشر... نورلفنا یر

 اقا وام الی وجدان کناری

 روا ےئ وہ ھٹا بناج یکب رخنیرفعےس لیٹ انکم مدح عو ایہ ںاہدبہلعش کب بر خرو ایک رط کیر پا
 ا ۔اینمەڈلانپاوکش سام کروا ایانمر یماانپاوکووسادی زس نیم یس ےن ںوھآ

 روا کس هان یاب فا کن یلد ان رفا فحشا ن کے فرط یکروصنم فش... تحشا نب رش او ا اکی فا

 ایم اع کیر شاید دا کد تسلترت شان باور ]بکس سا ںیم ترس اقم

 اوور یک لی بیپ واز فروا لار ناول یاہو ایکو مرار فرط کت رات ںی ایسو الا برخ ےس ناور من را

 ےس یا کرب درک لوک ہقیرفا ےن فحشا نہ رگ درک دب دح یک شا یش ےس لم تم ےن ںوھآ موہ عر ےڑنجےک

 کیا یئانہرقوا ےک نریمونج ےن ںوھٹا یم وہ لت لم ا ونےک ناسملتہلیفمےس سیم ںویرب رب روا ن فیل ون ےس شیٹنانذ لی گو ہودز فوخ

0 ۱ 

 کس نا بجای قرط کن اے ےک ےک کج ےس نا ےن ید وس نب بلطا لئاع ےک

 باد یا دیگ ہد جوف کس ا نیک دارااکےن کی مج نامے ن سار یک تا لب بار مس دوس

 لیبل ویا «گدرکتیواطب لمس کس فتو لو رپ ا :تواخب یک ں ویب سیب ےنام ےک صنفت ن یورمع

 هدر روش فن ورت ےک کل ھر طرت ےک ںوج ونرارچ ہراپ رواایکر رقم یماانپاوکت فوطصم نب نب من بییبت بوق مت اھو لا ےن

 جم سویا رز سنتر عطاران تراز لا راس

 کیا کت .ساوت مرات خاک ن اروا ےس اپ یس اتم ےک فن ن بدر وا ےک ںواوج از یا صور کارا راک

 لی تورم یئ وف کیا فرط یکم تر نم نیاادبع ےن سار ےک ےچ ےس نر وہ کن اوج ےد ناوج راز دچار یر لج

 ہپ ںی شپ یکربب ےک سار وا مت اھ وبا ضمنی رجب ےک سایہ لو ںیم تر رکا اھکت سلم تر نیا ید تسلقوکم مت نیا ےن وف

 نوت یکرب کس یاد نادر فرط یکن ادریقہ کک ا ںیھآ فن اے اچ 2 ےک ےل ام ےک صفت ن یو وو تاب درک

 ںاایلرکہ رمی اکن ا ےن ںویا رب مک ایک آں اد ےس نادر یت س فن نیر وہ تک کج یاو عفت ہور نک وہ کج تیا ےس

 نب درک لی حل رخ لا ایوہ لوط یب تہب ہر صا یربرب یا! بسوو ےھت راوسرار ۵٣پ رقم نم گرا نیو یکں ہی رب ب تقو

 بلاو: و ربو
 ایل

 7 رے ساری الئارش یئام یک م اح وبا ےن نادر بق لبادعب ےک ساایگا درکل آی عفت

 ولا ےس ہہو یکراشفاغ رونی ای آن یب یلاو کچی رفا ہصیبقن بب نب فاو ےہ ر۵... بلجن: یت کہی لاوان کت رفا

 ے نانعانکب رادار دمی لار جوار آب صاف ہصیق نیز ہدردا ایکو فاکس نا یر نان: نہر مع متاع

 معادن بین زار ایگ ورک امان روا + تسنیم گن سو لات ےک ل

 اکا کوا ھا رقت سوت ھی م بق تے یاو اطار افن ن داتا ہصیقو ایمن اب دوام ںیم باحصاےک

 سین 4-یک اه کم اد لو ی بس لا دلاور اس لا نسب رپ غ اپام ےک ہر

 ۱ -ےر تسرد تالاع ےک نار یت ک کل اس نیب ےک سا ےگ وہہ نوکر :تالاع ےک ںاہی دعب ےک ےن رف

 ایلانب ریما انپاوگضوجر وبا ےن ںوھتردایک نب مع اکتواغب فالخےس ہصیق ندی ےن مرکو لیت رم لشکر :توافب کمو رو لی

 تزاجا ےس سا ےن بابے سید تست بنی کر ارز سل رای سی

 نب بلک نادر مانی طروا گدی د تا او پا ےن ہصیق ندی ساک افسر ور و نا بل کل



 نام ناروا ی اقرب ب م تی را لغ ۳۹۰ 7 ... فلج ۱ نورظنا ات
 دیک طی رب اردا درک تپ نا ےندیزپ نج بلہم ایکن اددھتاس ےک ا ےل ےکدد گدی
 ورک توابع سرفطس لک لارعب ےک تافو ےک ہصیحق ریزی ےنودازغأ مح اار .روازب لمرارفنلیبق
 ولا نہ نابلس یاب از سا دن نداد سد توکل اف طی رس ارت ادک یر

 نیج نامی افشا اپ حس لورم سام ام لرد کد تسلق سکا ےس کما نام ۲ سورہ ز کا نامزد ےک نا ےس فو ےئل ےک لیست ےک روشن ناسا مجد کرک کهاز
 تاعدب یک ناروا ینہ یک دت را اکہ ےک فا ایک آں اد فرط یکن اد ریت روا گد تسلورابود سیما ےک کب ق ات اکا ےن ومل

 نب ین اح نج مح ود نادر اه سن نر ابر[ لثه لر .۔ےئاھم لٹ نادر ما مروا ترشا اع
 ےساو ےن آب لات ہو روا ایگ روز ال رب ررط لا رک رتا ےک کا ےس متاع نب رور و ایکو هد آپ تشک بت
 اد ںیہ ب ےس سوک ایکو وہم تک مالعا ید ل نادر ردا ےک ےن رک حعاطا یکن یدروا ےئل وہ ےک ںاونار کک

 ںوکول ںیم تموکحر ود سا ذ_ سان تم کبری ی بافت ب لو لے دبشر نورا فیل
 جی ےک اید رک مومن اداز ؟ےک حاجت یک خوا ےگ وہ یار ےس سا گول مات اڑیپ داجتاروا یک السا یک اپ روا ایک ولس نس
 _ ےگ وم راد ےک تیم ا تف لے فلغ

 شا ڈی رفاباوہ ار گاو کی رہ ای لو نایک وغ ف الف ےک بلقا روا یو توگو یک تیضقروکن ول نما. ..ماک
 ےن ںی ب ےک برخھ عا ےک متکی رک توکل یا لاو فست لو قوم پرتو سیب تمولکر ود یرخآیکں ور ع
 یورک روشی و تود فرط یبا روط لتس واور ںیہ بب یوم قع تم وکحیکب رعل یی ہقیر فا برخمر وا کرا تسولح یا

 ںیہ بب یے یادو اھ انب اک لا کیک واقرب سیا عا ڈاک ول ربہب کج ....:تالاع ےک یک ٠ےک ناروارب یر
 ے کیمز ے ات اج اہک ای گال یش وراوہہ شادا یا روا ارب سدا سوٹ یہ ےترکرکذاکل ییراپپ ےک لا نوک نیر لب لر
 یکس ادا لا یت راوہ نوچ ںام کل ا ایکو ٢ فرط کام ٹپ دز آوا اپ ےک لام یک ا لنک ےنارٹچ دودو ادا پا
 نشون کیا کل وقف کرد کس رک افکار, وہ لئاش یہ داو ئادا ناوک طی ا یکے وہ فرط کو راو: یک تہ
 ےس تببب فرط یک ردارو ی روم ی لک صفی تست لا نب ےک نیر بری ےس بوم وفن یق فرط ککے
 زیپ مس بوس مان کس نا گز کیا ںاہو ےہ لم اوو برے سا روا سٹار تاج نشش اک تی ٹکا ےس سیم نا ںیہ لات
 اھل اش ںیم نی ےک نایک لے رے رابآںیہو کول قد ےن یھ یھب آے رب تفاص یکن و نیتےس بناج یک ارم

 نارواایکل ٥نا لن م ات ی اا رش ورش ےک تالف کاب ےن اھت گداز نبل سا کرا ےس سیم ںوئاوج ےک سولی
 ۔ںیہ یئوہ یلرہپں یم تافاضم ےک برخمر وارضم لیتا یقرفت کندہ اےس سی

 نوطےک نا سیم ےب ےک کیکز نجربکالاولنجہدازنننب تقوطوازفن....:عنلایم اکل اوحا شر گےک ناروا نوطبےک ہداز فن ات
 ہوگے تاج اہک یے 7 اے ا اھت کم کیا ےس ںیم نوط ےک نا ںیہ ہر ید فیسردرواورجہصاب وہ ہدیتاز ہنام و ہلیحز نس ام کک
 ںیہ نوبل ےس تب ےک الکسا سس علوی رب رب روايات قع سا ےن لا قام اپ ےک تل وں یم یر فوج اھت ےس ںیم ںوہ می
 ۔ںیہ کد لئاق نان ب یتروا قوطرم نامی یبہ نشانی یہا اکہ لا رو یب ںیہ مدنچ ےس شی نا

 روا صالو نب اد نب نب رو ےس نوکیا ےک ہصابلدروا ںیہ ےس سمیٹ ایج اف یب کیردذ ےک ہر یند یش املعم باس یت ںوباسنارب ۱



 نر ناروا لقب« م تیر فا اش ۳ موم... تر... نور
 تروصتوخ مو رو حس نوط ےک مواز جو رو مون و نکا کل لار لوک ےس نوط! ےک ہم ورو روا ںیہ ہصاب و نب ۶ مر یخ نب پاس

 ۲ - بت تاب اصروا تر

 07, - - - ا ےن 07 ںو یہود ےک یاو ایکف ا۶ا ےہ تع اطا "ت پک 0
 مگان لمس سو وروا ایل اپ ےک مو ورک اب ٹراولاربک ایک اطعم اک ار ےک نیلادب پا ےنپا ےس وفد نا ےن نی ےک
 ںی ںوناو ےک داس وہ عم اپ ےکوداز ھا ےنہد توثج فرط یروصنمرفمڈاوکں وکوارکور ٹو انپ ےک مصات درا: نامہ ےک لیکن

 اس بد نا بیجح ادرک رپ نارق سم > ٠ش ےن ںوہن اھت یت راخ یا وج اھت یھب وکس نبی زی روا دعا یلا نب کیادبع
 ےس ورواد رنو وی زی تم اد لو کم آب لان نارتو چ ےس ےس حالا نب کاری مدعی کہ

 دتانزرواوراوہ انادرگار یب تہبوکل اعفاےک نا ےن ںییرب ب یشاپا ےک سٹیارط وہ ہدایز ےس دع نیب یکن ا بجایلنب لب اک وزو
 ۔ایگادارادرگاڈب سیم سا ےن

 ی اوربت ود شی یل رک اباد لو لب لار کوب تاپ ےک تہ باخ ن ارجوا ییا اےک برع یب ب یا
 ۲ یکی یوی ایپ پ ےڑپب لیٹ مرکو رواودا زو یک اروا یدک رج يا کلر نھ آ آبا

 کج برخ ں ونود نا ےک آں یاو سیم سنا کلپ قت ایکرر رر اعاکن اوت ن نامر ارب ےن باطل لا بج: :لاعاکن اور

 ےن سا ای آر کا نی لئاع ےس فرط روم وا ترشا نہ ہم اک نکس کلاه اقای بت اکورد وا منا کرک

 ۔ےاچرزگں ای یچہکایجایکا شوا کے ےک وکری ام

 Su ےک ما لب همکار وام و روروا کورکی رتب دص کرم ش بط ییا ورن صف نیر. :تافو یک صفتن ب ورم

 ایانج ریل اون وج رہرواایکج و ءا لا راے ںوہنا وای آتی رفا ماع نہی زب سویا ۵ث دعب ےک تافو یک عفت یورک ودا تم دارت

 یکے رفون بوخ یم وو یب ےن ںوہناوت ایف رط یکن ارکید رک یوکے ےنپا ےن متاح ند
 تن مي اما فن لو سد فرید طول یورو کتاب فال کما نیز ےن دا

 ۳2فو اکو روا بحر اک عج راوخ یم ہی فا لوفو ن اورا کر طی رب سیا [(ھ خب قوم کج بیا نایمرد ےک ناارواریز نا

 ےک تب لمس لایت فاو روا یکم تان اک موت کن ا ایکو م ایپ قرون روا

 رو ےک ناں اہ رم ںیم ےہ زیا اھت تاک یا اک ط رتو جاھق ی امرا اوج یا اکے م ام نخ لنت نو کیا لب نار اجر

 بوش فرم گن ا تک یا یم اجر مت یتا
 ںیہ لئاش ںیم یم ووج اھت یب نیت روپ ضم ایکن س۴ل عا گیر تے نیودرگقرقت مع لا درد ہصاباودرن اقا سرو

 دور روا را تار لس اف فکس لا سو کس یر و آں یہ ےہ راغ لی نا ےس راتخاےک طلخ بن

 ریقزود نم زےک نامسمنییت ار کہو کن لادن جب بنا ےن ناطللسروا ایج نجواشداب ےس مان ےک ناطلس تنگ ؟ بلا م اونو رکے نارات

 درک لےے اودعباھکردیق کت صرف یا یم ےناخ

 رااکن اھت اتر ۳9۶24 لب ۶ٹر اعشرگندد ناپ زروا کرامت اجر ست نادیمک وب دین کی اے ںی لئاقر وج ش ےک صاباو

 کف رگ نی کت ام نج ن ماج نہر ادش ن مزاح ںی ہہ ی اات ےس ںی فیر یہ اورم اک اے اتو ںیم یا قے اد ےن کارایی زج یک
 چ ےس لالو الوا

 تس یک لا ںیہ ےس ر ں کم رب اس له یا کلب ےک نب *ے ہھیاز ییا ےس م ن: ورازا :ماجنا اکہ داغ رپ



 Fer ج مشل .نورظناتراج

 ام سس |
 ۱ رب کدو

 برب کرب ایام ےن اک رج لاش مو رانوا ںیم ےہر اوفےک ںیؤاب لش سا لا گی کس حذف
O e۳ ۱ نم هرس لوک یت مک ی  

 0 میر فالق ما ریعسنیردنف لم نیں ںیہ داب آس اوفےک ناوربق کلا ےک لام سیب ۔ےہ یئوہ

 : ےب لاج ےہ بب ذم ر ط کن ا ںایتس یہ دیس اب او مع نورد لی لول رج اک ن وعبر تب ے ہوازغن
 نواب ZE 2 اس داد رپ اد دن امانی نزاع ادیت توکلی

 جی لا رس ای تفالخ لباعماک وال نا رب کل در اب اجرواتاجوج یاس نا
 ون اور شی اکر روا ی رک ق تموز ا کلا یبا ےن یت “ذی ئوہادیپ تیبصخل لو شروط لورم نایام کت مرگ ج

 تے ر کرایا ےن شش زاروا ی نام تا یکن ا ےن ںودنشاب ےک ںوبتسب سنگل ےن رک تشوکیکے نکل اش لی تیر یخپا
 باهات وہ ی اش اش تع اطا یک ا بسےک بسووروا یو نیا ارپ نات مولع

 ك کی نج کالا ءاولروارخصالاءاولوجج ےس خراش کا کی لو ب رمت اوا : تالاح کس م واول یم لو ی کر
 تاول ےہ ءاولروا ںیہ ئی در کو دکترا فاز یل وار به تام ج6 هام بول

 -یگدالعء اھ یک عشتاسس ےک سادواایکل کپ درمفم ۓت اف ایکب رخ سا ےن لا گپ حس

 تاب تقی رو رک یم ے سم ںوییڈازمردادت او تاددس کے یلایخاکں وباسنیگرب ب۔کے ہایکن اب ےن مزا
 اتر وا ےک تل ا یباوس ےک ہرورع ےن باحسا ےک ساروا یت اسدءاول تلصام نب ہرور اول نب طلب نکہ اددم ےیج ںی اش ےس تہب یک
 ںیہ ے راف نوط ےس تہبب لو ناز ماش رب ںیہ سی نام نور شکا ےک نا ںیہ ہعاقنرواہضامز جب ہدرکآع رط یکاول نب ناز ینہ وج ںیہ ےس

N PENSEےس رے کر ن  

 ۳ دا آم تب لات لا ےۓ اھکد ےس اند اکت ہبب ےن ںورنا ںی رت ےک ری دبا

 و 2 ےس ایتخا تنوکس ںیم لیٹ گا ےک ہم انک واوراوھپ یم دب سا 0 ک7
 سه تل یو کوس ی یک لرکب لطورم تس ناں ےن ر رل وصور

 ۔ےت ت ےل یم ثم کا

 رم ی نبش دی شل کرد تسنیم اس ج

 رس ےک ےک ایام ر یکن ا گوار دوا امان رن لاو الدا مدا ےس ےک ےک یی یہا ےن ںوہنا سیل یی قیل ےس نالہ تمیوکقوج

 ےن ہادج ے تمولع یگ زم نیو بج نانا کرکل لاش سی ماکے پا ںی ن ین نیروصض یی مر یا وکں وو یقاب ےک تلصام ین

 لو سو ج ےل اپ ںیم ںوڑاہپ ےپا کچل اد دداے ےنوہ نئ ساپ ےک نارکشدرگشلن وف برے ہوسا۔ ےگ ےلچ سیم باز فل

 یا ویب اوہ رگ تعم و یں وڑاہپ جے اوہ رخ شؤاقندالج ےن سیب یہ ےس سیش نا ےت ؟ںیگیھچش یم ںوفادیم ود ےس فوخےک
 ساب لو جهت ےت ٹول یم ںوتکےپ اال اے فرط کت اقم ارم لا بجا تیل فاک ناں تا فاض ےک

 رج سان یاو نایمرد ےک لوو ی کر فرط یل روا ترھات و کی اکہ اول
 اتم اض نب یکن مرروارادرساکن ا اگے ل لیئودزن کیا تاس ےنپا شیئر ما

 2ا میپ ےن سب



 نار کے ناروا لتاقرب رب سری رفا اش rer مومص» لندن یا

 فلوو یغے ناف ےن یا کی واذب فالف ےک روصنم ےن توہ رت بحاص لن بیع بج ....: توانا فالخےک روصحنمر رفت ا

 دعب ےک ناروا لر ولخ سان روصنم رفت ار کک ابی گم یار بهم رکے یادوا یکدم یکی اے لود

 یورک اص ڑچ رپ ناول ےن روصضم ون ایک چ سنن ١ل خا دیما الم ۳

 ھ2 مس هم لورم سه سرا ںەوڑاہپ نوچ کک وک الکن اں یی دا آپ ںاہو ےنروسن فنڈ یبا کے نایک فرا

 ےن یت زعورسلا ایفا دکل او وصف وبا لو 7 ظن رطیکں ویٹ و کور بام دے رودرا الق ن اے

 ےک وا ھی ا یب ےل ےک مس کنون ےن تمولعے پیا و کی راد ےس تمولعےن ںوگول ےک ش سار کیکح رطع ا تی

 اگر رت راغب ری دوط ےک راگدای ےن شق لو لک نا

 اول یم نشاوم سات مےک ناروا ے س لاق دانز یک بووم کے Ile قنرلا نیا ا قرا ا

 یا ےن یک جو ون ایگ ہادی تف ےس ہہو یک روگ یا ناایمرد ےک نا ےس ےہ پ تنوکس ںیم ترھاجروا سانیب ییداو نایمرد ےک نا کیل یں ےت

 نار اھت ناسخرادر ساکن ا ںوٰد نالی کفار کیا ف رط یکم وین اے یادت لر ام کس لو یدک دو راک کت

  لا امت بفاج مورد کد 000 لٹ ا اے ؟ 8یِ 01 ںیم

 ےن یہ جگہ کت تن ایمر ےک نا فرط کا 2 ےک ےک کج روم کا بس اار اکا ںولود ناب لی ےن 7

 ںیم لئاقمم ےک ترھاتوجایلےل فر یگ اھپ ای کرد ورک نا ہرا ےس باہ رخت روا کون کاب یم کج گا

 ۔اھتاتوہ سی ولد ےنرکادایرزجراشاکل ا ناےئص لیگ ںوڑاہپ لاک ناوقاوت او

 اہ یکایک “نوط ےک ریاولئرطیا۔ اھتراد رس اکف اطعروا خروج اھت ےس سیم ںوریکاج یگدالوا یک یوم نب ب وقتی ںوفد نا کراد لب

 ےس انک ا ےک کر اد لاج ول ںیہ ین ھم ہت عادل ںیم نا حر یا ںیہ اسود ےک سیا سرہ ع اوج ںیہ یھب ناز تک

 ۔ےہ ںی نامیرد ےک موج ےھت جج ری

 رب درگ یک ا ےن ںوہنا یورک داب فالخےک ںوکرت ےن ماس نی ردب رادرم ےک ناوقای آب ی قی تال لا بج سس

 دوقلو تان لو وبا يک اف با یکہ رب دوخ اس نیب ےھت ےہ چچ ےہ کف فیہ تہب ےک ام

 ضد حس دبی مت او دات برق شکر تنقلات دز
 نا ےنوہراش ںیم یھ ےس یک لنت قب کس ان زاھت ےس مم مم بروجن ترم ناوک ہرباج ہد ہک لایخاکں گول

 ما ھجاولوج ےس اتر ںی حا ونےک ہیرا یف ییا ےس ںیم نا ںرط کا ںیہ ے ر ںیم لو نت را داریم رم یت ےک سم

 ے یو 2 0 207 رژ سس اروااد لاژواژپ یم نارییم جد کیا ےک تدارک ےن ںوہنا ںیہ فورم

 دامی هدر رش یار ںی نا ےس فرط کن اطا چ ےس دا کب اص نادم اک نا مد ا

 لاگ وج ںیہ لاش سیم نولبےک ناوج ںیہ لے تہب یھیواےک نا خر ط کن ا یتا رک ای یکن وف کیا اے متا کت ناول

 ۔ںیہ من ایمردےک

 دروا ےن و زوزمہہطامطمم لمبو صم ںیہ نیک یش اج :تالاحےک ناف یک ےک ںیہ یرت

 و رہ ےس سج نیہ ےس شد الو گرتا ساس نب یک ن کر نب بیص نب ناف بسی نی

 بر

 ےن ںوہناں یہ یت: برخ ےس ےہ ےک مالا تی کن ا درت رقص لورم شاف« صم... صم یب



 Perr مره... مرچ نەر ار

 ناو مر نا ےس 20000 آش لی رب یب مالسا بجایادارادر کوہ ون بوخ ںیم تععاشاور شنیکؤاررا
 ےک رن ود نگ 2 اتو روم کی لر اقا بم نیر ورق کتی سی به هست 2

 مات فور

 اج فر یکد پے خو کد مے ا ےن وا نا ار اکتفا ے فرط کک الل ادب نب ماشہ بان ہلئادیبت بج
 تارا تست سری ایت رغم روانی وا مرادی رط یک ن ا سش ار بایت نت شناریب
 یے ےک ساروا یار یش ادیت ب روو یکی ا یک ےس نانیماو نوک ی ون تب تم یکں ویلاو ںوٰود ناک سارا
 ۱ ےگ ےنانماربوکت الاع ےک ںی رب بیدار م ن ر ایک کی ھگہاوہ ےس ہجو یک ولس نس

 سلوک یر کتاب ےترک شی کر نفت نویسی یک کز کس نا دارن ادب ہر کک
 سج یخ هل خوان یکم اکا ےک نا یک ب یری نک ورکا عز لن کیا اک ںیہ کے ےک سا لاک کرد
 نج اےک ایکو ک ررر او رفصم ےس چو کت امار قا نااےک ایک اعل ناروا ایام لوس نا

 یک پھ ایان ناار کوک یت کلا تم رت ۱۳۵ فس لول وا وام نگاری
 ات سوری کت س هرات تاسف ب کت یہ ران رواق ےس ںی اوہ بر

 سی کوم تم یا قرش فاخر وانا کرک ےس کک کک ج بر ےہ جو کک ای ل ےک ا اےک لوس
 یک و اش لس و لدارہ ےک بیع ی لان لا کرب رہ ےک بات اک ال ہن لیٹ تعاطا یھب اوکں ودنشاپ ےک ںاہو لیا ادعب ےک
 رپ لو نالا نب بق لئاع ےنپا ںوھ او مولعم ںیم ےرااپ سا 1بجوکں ول رب رپ لا اید ورک لا ےک کل ملا سلم
 راکت رفت ب کک ارپ کیر وایرلس درک

 شرارب ور ب ھتاس ےک لاروا اکر رقم لم اعاکہقیرفاوکی کرم شام نب مکے ساوقاوہ مولعم ںیم ےراب سا بج وکک مادہ نی ماشج
 شر ڈیل اک یر وب ماتم جت شر ےک گج ےس لوب ب ایک نم مک ما کہن اوریا
 ۔ایدرکل سرو ید تس ایم ملکی کسب شان مک ایک اروا

 ر بتا یو شکر ےس تع اطار امان برخ روا ےک وہ اط راو تہ ب ےک ںی او فرط کن اورق یر فاروا یر عم

 ںیم برخ رحب ے ی اات اب وار فردا نی رج انس شرع نبی ارم درصد کس لو رب دعب ےک دي توف
 ۔_ایگااراورگاڑ اب ےنہب اد لیٹ ےراب ایک ں یل ےن لنا اوم روم اک روا

 ےن روا م حب ی کر ایتقا تع اطا کد یر ندراب ےک کت وان فالخ ےک ددا ےس کک اےس تام کاور لا خا ۳
 ناسا نان _ تم نخ تبیین اراک کم رغ مے رمق کیا یک ےس کک

 همن دعوم ین 1 ی مے توک ےہ صوتوا گرایی داپ نارد ےک ناستو ں رانا ضش و رص یب

 توت نت ار ہک ب جاق تو اک < ای ایارکر ینہ لک یک یمردنس لاس ئل ےک ں ووا نا ےن یا ے شد دالوا کف یلخر ادراک ن ا
 پی ہمورشرواا فی مین اس تیوب برق. یوم نیب نسب برن مون روا و زاد
 وقال رب ےک ےس رر ی نج ےس کوہ د نو ھم ترابا یک ور دن روا آب ےس اتم ےک یکدم نک نور ہی نیز نج نار ھف ایگ آب لاز
 ے ںوج اے اروا ایگ ۴٦ ب ان سوزن ورود ب وتقترب ےک کج تکی ابا کس ساک نان نما مناد
 رک تا ےن نلایف نب نما رھپ ای درک تم لاعاکں اہ دوکی کوم نیب

 و نصر مات مپ تو یکم ناوک ےک اتے تہب ےک نار عا کا ا ات ےک :رفصم



 نار ےک ناروا اق ب سیر فای ۳۵ مل. .e ....نلورظنر رج

 با رس ما نا ست کس دام قروه لو اپ تلکس برغم لئ ئل
 ےک الکبیر بی رق ےن ںوھا ںاہو ےھت داب آم ناسمفت یب ری ڈے سمور فصرت ے ر رتا ےک لول رب پ یب تین تاذف

 ےب رد ےب فک رشوه رشک لے داشواب کیا اک اوج ےہ ےس شس یترادر ساکن ااھتاتوہ ول شاپ تر کیا ںیم نھ وج

 یک وجے سم ںونادیم ےک ما لاک لو نا تاس کن د کیاےس دشار لی تصایرخ ےہ شی نا یاب آںایقم یک
 : باب تست یغز

 فرط یک ں وول نا ںایتس ی کا اک ب نا ے ےک ےن رند و وکت ایرورض یکن اروا یت وخ ک ناف لیلا

 تا یاد ییلقوج ےہ یاب مع ب۶ اپ با گشت تالکن ال وہ بوم

 برغن کول قا ےک ہرفصم یب ںیہ ےترکل ٦صاح کرنیکا ںاہو کول ےراپ تے ارھضایکواہ آے ںوم قیس و فصل تن ےس فورعم

 تا اب آل یم تافاض ےک ہي رفاروا اطسو الا

 لنوو هی دزی رت دام کز ںی ےہ ل اقرت ےک يا لی تست اب کهنه بنویس يا. :میام

 تمار لک لولب ےب د کب داف بج ںی ے ر ےک کہ فرط کب رخ واتا زذا گدا ںی دابا ماتم یان ہسو م طو الا پر تیا

 ےک ناامید کوری نی دن ےس اروا کس ےن وہ ب وک ر ط کی اروا ایلیا یر ظن اکے ضبا ےن ںوگول نا ت اگل ےنرک

 همش روا ےس تر ںیم برغمےک ہغاو زروا سادنم شیموسرسلا را گوا ایان نیب دانپاوکضابا ےھت ےس سی ناولرواوراو ہو یھبےن ںویوڑپ

 نر تک میرن سا گز ناراحت ان اسم ےھت دابآ یم قرشروا فوج بسے بصتات وان

 ایاتقیرفاھت اس ےک ےتد لوارپ لس او فر وہ واھتراماساکں وینارما سیم یسداق جاتے 9 لوا ادات ےس یم ںوناملسمرخع نی

 ۱ تسریع سرد نور یاب بج نفع کم هرم تا بصیرت یا اخر

 ےن ںوہ رھپ یارک فطر کوب آپ هک رام ناامید تج باہ یک تارے وہ
 ۲ - لک وق ب وق ین هارخ نقاب روس نرو رودکی نب کرک ی ناو

 امت اور وصنف ولا بسج ئی آںیپلاو یار اروا ب اظ ولادعب ےک ےنانب نشا ور ب نر ناو رت اا

 ایکو رپ م اک اکے رک نج اس رو لپ دسر یک او قی فار کیدر کشی وفا وہ کیک عفان لات الا ٠

 رس انس تان سو اروا باطخاولا ت اتاط کل ا بی رقےک یار طر وای ی رفا ٹر ا7 فحشا بر

 س سالا برخ ویب کوی ےس اواو مک کوا تک یک ر اےک ب ایا ہا نج وب ار درک کب اظ وہارواابد لوب ہل

لخ کس ار کوہ ھٹکا ےن نورمن اید یاد یک روا ےک یا کرک ی اپ اپ ےک امی نب دوا الماج ےس لںویفاپا ییہ ہب
 تھی پ تفا

 یداوروا یئدرکغ ور شری یکرہش ترہاترپ ںولیےک سادنم سیم نماد ےک جایا لوکل یت گپ هجری روت کرک

 ۔ںیہ ترک اج سیم فلشیداو ےت وہ ےترذنگے یھٹیلبقروا ںیہ ے وھپ مشچ ےس ںاہج یک اظ دل الم سان

 یک رب یک یر تعصب گن ا دعب گنده گرا یکبار تار
 فرط کپ اب ےک ا ںاہجایمگے ےک ےن رک لب طور يا انار پدر اہ اک ا یوم تافو

 ایروان مارکت ایر ر یک کارا وج کرب یکتا ی اے با ولار نار ب افا نب مب نہانے

 کس نام 2 کس یاریچابصیکل سد رش ا ےس سا ےن با ولادبھع ای آن اور ےل ےک تراما پا بل امن لیا پکر عب ےک سا

 ۱ ین ترک وز بل نادری آباد فر گو داره

 هر و یر دکور کوس شا ںی ہلیصاو ات ڈیلاک یل ادرو ا مالال نار کوان ومی ےس چا ےن باپ ولادبع



 ۳4 i ص .. فلج ...نورظیا یر

 ویو نیل یک روا وار نا ی ور تصوکعی کس ویب ےک محتر شی ںیم ترہ اھت ےئاو ےن داش ل وتو او
 IE ٤ز ویلے سد اایکو دام آپ ےنوہ ُئاد سین تعاطا یک دادا روا

 توگو تل روا ایلرک قر گو اشداپ ےک نارواایلرکل ٥صاح اف کرب ترص ات ہم دعب ایگ آب ااغ ےب برخ وارق فا یشھڈنادبک شوی زا
 ۔یکل یکم نر

 aS رر ماری تر ےس یس ١ن ازوحن گہ سار و ریو ا
 شات نایومل 17-70 تاک ب حرم یتراخ ںاہدردا ایکو دام پان رے ل وضفار سرو یک اں و روش ےس ول 4ب ا
 رب نج یت حب ےک ےس رو الاول او لد ےنام ےک لہجہ شئالصا نب روصشم لیتر در ماگ وبه
 اھت یی اداکں و وم ا سیم

 تات رق روایاتو رو اکیا ران وي اع کرک ۷ وصف دعب ےک سا .. لا اهانکترمات
 ادراری دب ےک ےھج میپ ایلرکر افر گوکروسٹوا یلاحرلا نب رب اےک کل ٦صاح بلخ رپ ترھ ات ےن ںوہٰنا یئوہ تسلقوکروسٹیروا یئدرک نام
 لس قع نب بز برف ما یکدارفس ےن وف کی ما یتایکل ام بلغ م اراب یکے دت ہہانز ءاب ری یاد لمیکں ووش شیر تر اتدجعب ےک سا
 یک تست عمر ےک نار یب سوکت موبر مدد رک اخ اک ں وت واک کن اک تں ہی یک گنے نا تا
 روا ۃتیرفادواےر ترا اھ ب دعرس ان یب مر و شیب روا کت واجب ےس نلا ےنہیاطونم ےس بناج ایکس اقروا یارک تب ایا ےس ںوہ اردا
 لا اضفروا ےس ھطاےدنشاب ےک ںاہ وت ےئوہ ےدوپ لاس یٹےک کرس ںی ڈا بجر کک ت اہ ب ےر ےترکی رگ ابر

 هتک نا

 ےن اس ےک سٹ لئاس ےس مان ےک نج ےہ ہہ جہت کیا یم نا را ےگ ہر قاب کوم م ںیم لئی ےترفیھچپ ےک املی... رام لا
 یکدم انا ذيل للا س رایان لا تیلو لاو ےس نو نما ملارد کا
 اھکر راج ہل اقم گنڑادد ہصرحھتاسس ےک لو نا ذی اے باہ یک واک فت یارک بقلق ییا کما لس ارس مزو
 یوم لوس دامن رب قول یم تفاخرود ےک کوبا ناطلس یم لاس ںسوسیتڑا ےک ید یب وھشآ کک تل اہ

 تن اقع ار دا ارج لپ باک را تس شیب لات کر بر ےک ںاہ د تا مس یاس اد گرا
 ۔ےر ےتاھڑپ رد ورفو لوصا

 ین ےک ساروا ی طم باس ںیہ لا ےس تبب ےک سا ںیہ یئاھب ےک ہی امرواو رفصمروا ےہ ےس شدالوا یک یلعم اف... طا یھب
 ۔اھت شد ماناکس اھت ایج وب باک اا۔ےہ ےس شی ءاوا قے نا رس نار باک اپ ایا ےن وا

 اقم تک طا ےس ںی ینا ہل لوکس سو قاب تیوب شلیروا لوکی و ءرخالی یاب ردت ےس راپ ےک ءاول
 راس« ا ر صع ںی ںووالو اهر گر یی اراک ںود الدا ےک یاہو ا ےک
 نیت رہ موکسروارماض یب رو ہلئاربضروا اپ ز ےل ےک سامع ںی وہ ےس منے ام ارت نایت اصل
 رسم ار و تسلیت نام ازھروا ےلبے اہ زرا ا ںیم روو فور کس مان لا گلها تاج اہکن اکی
 بنا روا شرب نان دمجش نل ر ماس: ناس یو ناب« ناصر لاو لک

 امد ی دردم نا لو, نر تست نت ايد ےک طا ن ئاوا
 ناز فلک مت ںی

 ا بک(

 وروارواور اقم وکری« فک لورو لر چ سوا رور وب



 نار کے ناروا قریب تب فا لا ۱ Fez موسصح لج... نودلغ بارا

 تابج کلپ ےس لک لاق نا فرح ما ےک ںوکول اوج ںیہ جج ر شحمڑاپ کیا نایمرو کسر صاف ےس سی نا
 لو کش امت لا لر ا ںیہ موسوم مان ےک یک اوج ںی واہ رش شری یا یک برغم سارا لا

 چنل اب گول دوا ںیہ داب آں یم سادنم وں اپ ےک سیل شناوروا لوکل یت یم اوفےس ترھات تی1 یکن ا ںیہ رفت لنت

 رم کن لو نا ایا دارادرکاڑپ تہب ےن ںوہنا ںیم گکچ یک نب نیا یتا ےک وصنم ںیلواب ںیہ ےن وہ ھر مع اک اےک توک کک

 یکم اقہتصولحےن یب ےب ےک ساےس شیط مم ایکو ہت وفنازعبج روا یئوہہ یک یک تا ےک ںیہ رب رب ےک اوا کت اڑ اتا

 ایک کول نسیوتاسےک یب ز ےن سا ایکو ماع یلا'نبروصنماب ردنحسرکگاھب ےس ںاہد یر زایھنا بلان توک یکی ا جات ص دب ےک ےس رع

 سرور کد یک ا اہ ےک رونما سیم تمیز ماع یل ن:روصنم کر زرکک کںاہیایلرکل لاش قطر تارا.

 ےن الچ وتی کی روا ےن رکر نب وک اقتم ےک سار صان نیلا یئاوپ روارخظماین کس اف ایہ لات اکیس ادب ےک ےس رعیپک
 ما نٹ

 توکح یک لا بس هست نجیب ات اس کسر الت لو لات یس اما کرب رب ےپاوو تقو ےک تواخب ےک راہب ارق ب

 کت اہی ےس راہ ےک ا کے وھی پر لو ےک تف کرب رب یش یر ناروا یکم ل شوتا ےک کرہ اھو وک یب دنا تیق ا انروا روک ک

 یو۲ اقوا لاو ک

 چ الاد بضا ڈاک ںیہ ب ب یت اطم ےک تام واع یر امج ج ےس اود نہ تالو نہ تا: نامل ب اا سیٹ ریشم ےک ہلط امملم

 ۔ےارذگا ید آر وہ ییا کردا ب ڈنر ہک راتب کاکی د ہم شنا یہ خ نوک ایر روا

 اراد کس ناتو نوبت کل ب7 مام ہرارتھخ نکس ارم ..: لا ار نم ن کوم

 رواایکداب ان یو ےک ا ےن ںوٹیب ےک سادنم رد ایلرکل ٥صاح افر پ توکع یک ادواای درکن او الج ےس نشڈ ےک ارگ ار تمن ا | زصعنب

 ج بی وشیم

 گھل مایار کل سے باغی ناروا یورک مپ لاردم لب نر نب ےس سرن ی رکےت واہ آ م شیت لو رعنا

 ۔ےگ ےنوہراش یم لاتے لاد نند سن

 شین یا یگرشاکہناشر ضود حرف اے اوہ یہلیفم یب یی اش اکو روزی ئاھب ےک نا ںیہ یئاعب ےک ایروام ململیغم یت .....:ہلیضم یب

 لس ردیاب یکے رم رر نم فاش یم طلال برخل یت کیا ےھت لیت ےڑڈپ ہد ںی نا ےھت دا آں یم ںوقالع ےرسودوج ےس اتوہ

 بعز اک رایی رخص ےس یک ھت یی رتو ما اک م ارز کک ی ںیم کیت یا ارزو تاچ سلنا فلان لس

 نایمرو ےک بروارماروا ےک سا سیم زن آےک تصولعےک سابعوہ ںی رحب کت موت نامدا کتب لاس ںی اچ ےن لات امير فا

 -اقتس لا ط امد کس تاج اھکس یم ےراپ ےک سا یکس گنج یھبے خطے سوسک یم ناو بق

 نت نرم بیا بدل نم احلا روا ایک ےب ہتیرفا م زات آر ود ےک مالسا ےن سب اھت عاسحوبا کیا ےس شش نا رخ لا

 ہلاف ےس سیب نیر” ےک نار کان یک کل صا روا یک عیب ناور یت تا ےک ناحولا مچا ۵د یھب ن لااھت ےس ںی زوزام یب وج تفولج

 ۱ : ۔ایکن اب ےن طایخ نابہفیلخر وا فار فن

 نہ یا نا خرم یا ھپل ادرزنئ ناروا نادع نب یخ نب یوم ششارماےک نار رکے ایکن این ےن نشر

ردم یک ریا رپ کس اےک لو راپ ےردنس لب شاتر اک سا سیم تسمورور کس ی فیل ارم نالو اھڑ ام نب لواو
 نان ک

 : ر یت ی تیم روا تقی علم لای که اپ تار ربا تو ساز

 یں اوکو ب روا ےگ ومد تک ۱9 دا لب کوری کیم ص گول اھتداب آم ی رغم یقادب رور 6خ یب



 نر کس ناروا قرب رب شتی رفا لاش ۳۸ مر .. من ۔۔.عورظ نار
 سافت نو ذی اگر کس نا یوم ورک واک کس اروا کک ابی ے داریم لپ تیس ریا لمس واےگ ےنرکودام آپ تعاطا

 ۱ _ںہ دابآن ایمرد ےک سانکروا نور
 ل ناوک ناست کا کناں ےس ںیم ںی اب کس ہلیقمر وا اممہطامطتمروا ےب ےس سٹیدالواےک افن مک رس ی
 یگ ونب یم ںویہو ثم ےک نا ںیہ ےترکرفس مش تافاقم ےک ڑاہپ سا ولیم ںیہ فورم مان ےک ناوج ںی دابآ ژاپن ا نامر دے دار
 بو ناصر باج کر دت لگا مروا اندک ناسا یک رغ مروا ںی واہ آ ب اچ یک رش نیل روا

 دعب ےک ایت کیر م گج ےس باج یکو رقروا متاحوبادواھترادرساکن اوج ےہ دوعس نرم ج کیاےس سیم نوناوج نارکز لم قے نا
 نشر یکایک ساعساب زا نب لالہ درس ےک نا یم سنا یئوہطوبقم تقاط کن الا ۔ ےگ چ سننا گولےرامس تہب ےک نا
 دت کتں ویدنچ رکزکسوکس ا یم دعب ےن املا نزار نکی یب رکل وقت تعاطا کس ادعب ےک ےس ر۶ یہ ےن ڑوھرپ یک واہ فالخےک لالا
 دیرکررقمر مانا کل امام ناف کیا ےس یم ینا ےن موقک دعب ےک یادگار
 نا آب لا لم تافامقم ےک اظسوالا برغم گیلی ب سی ےنام ز سج یہ ےس سیدنا زدشارونہ دوا نج وب .. :رشاروسروا نج لون
 یت دعب ےک یا ایک اف نرو یارک ل شار سیم تافاض ےک نشاوم ےنپاوکل وقالع نا ےن از ییہ ت تکو خو ناش کنی بیت ںود
 ےک ٰیئدرقصروا عا وک نا ںیہ فورحمےس مان ےک ناہدچددجردالاس لیج اب ےگ رک وک یم ےتالع ےرسود ےس ںاہو گول ےک نول
 ی کدڈپاک نا لیغ ملیت ییا ن اید

 ن ںہیں کن ا ںیہ ےس شٹیدالدا یکن تافیب روا ے لییت یا اکہ ر صمروا ریا ج ںڑ فورح حس م ن ےک رو“ دنر سو
 را مو هو موس توش تا نت هاست هکر لویرداورافم ہوردن ںیہ ےتوہ رقت ل اک ناےےس

 ساب روایت هی ور ےک ہرافم ںیم رکذ یاد روا هراوم شوت میس لپ هیت ست لات لر را
 ناوک وول نا اہ د روا دای ن تہ یکداب آی کن ا ںی داب آش رنج لگام فارطا ےک ناسمتروا نوکسرا نشاوم ےک ہیم رکا والا برم
 تقوا ضمانت مي کی ےک نہر دمو درب کن دہ ه فالخ ےک ہدمد اصل اےک ںوگوا نا ںوند نکے لکم یک توش
 یر نما[ بسر نا تس و واکس وطن سواد ع یک ایقفا تحاصم یکن ا ےن لوک نواب

 راسی ۹ے ور وغم ناروم تنپےہ ور وف طناب لر لا مومن هال نزاع لگن رتن یم نادر نب اتم نم وات

 سایر نفسی نر هاو اه رنج نایت نمد نطق نرو ایکن ایم مر عل ا بس
 ربط وفطص ےہ مان یب رعب س کویکےہ فلطختہب ےس ںومان ےک لو ما گیس واجب کپ نک ت اد تاب
 ۱ بالا اب نود روا ور ونط لر رر ےک لولا ا ATES یا انک بوس "فرط

 ۱ “لا ےک ںاہوروا اپ ناسملتے نل ےک ملی وصتے اپ ہد ےہ ترارکات ناک اھت راد تا لیست قانع

 یک وس تن یک ا اکہ روہشم ےس منا: ےک یا قو ےنیارواایکل اح نے یبا مال لادبعرواو لا بحاص نیا ںیم تارقہ
 ےئل ےک اشر یکادخ قلب ہےنپا وہ ےترکرفس فرطیکب رخمے رش ےن لنا اھت یاد ین اکی دہ تسا لو نا یتنرط
 الت برم اب وا سیا یا یئگوہ لسصاح خروسرروا تعاما ںی ےللس یکرعشاے ا سیدہ ای درکف قو

 نت یک ما ملت نا ےن ںوکولے رام تہب ںی رک اوا رم طے یا دک الد و کبود نا یا
 تاک یکن رن ساجراپود ںی ارواب ایا ےئل ےک تاجقالس ے ید ہا ت رال نہ ھشروا۔ گورا 2 ےنرکل ےس ناب
 اھم ارم اک ں ومات اےک ناستی اروا ید



 نارمکک_ ناردا لقب یی رفت Feq ۲ متلب ....نورظنا را

 دہ ترور رز احصادنچ ےنیارواایز ےن رکل اح ہدافتساےس یرہلا تیرفان بھ یم قحتد فس ینہ مار عدت ےک سا
 میلا کس ارواا ازان ب رقروا ت یم پ مسا ےس ہجو یک سار فو مادادخ ےک سا ےن شبا ام “بوتروا ایچ ںیم برضم حت اسےک

 یک اروا ایکو: ناب تہب لار کک ےن وم راش م ب احا سوت ےک یر ہلا ترول ب د چن لا دب ع کک کں اہ: اھکرد لایخ عا اک

 1 اے کہ یما کت فالف

 ات رو او یا ےک روس سير ےس رکے کاپ ےک ےس اک ےک ہہلاعت بج شر طس نادود فرطیکب رفع
 رک او مارک اتے باتا ساره اقا ها زاکی راوسرپ هظ_ رگ اوگل کن« مار پکس خسارات ال نت

 ۱ کس ارکان ترول سوار

 کن زور گیا کک نج س شار مے نوت ا ےگ وہ نن تیم یکی او رمال اروا یک جیم کت روی مپ

 ناف وت ںیہ سو تر واز کیا یاسر خیوکی ده اتو بم یس ےگ وہ تقی را بنادر

 لنت بم اچ راب وغ ی ے وکو ایس هک دباوج ےن ٹن وا سی لان سک یم ادیعیکایکت اید
 تقال کی ارحب ےک تن اقوےک لاک کد تیع تقو ےک تافوا ینا ١ے کدہ اات رو برگ 2 اوم کالب یی آی وک وک 'تثرںا اےددنز

 سایر ناب
 ے رار ےک یار امر ج سطر کک اہ ایک غ ومو اے رپ اوم ےک تموت یکی ا رواھکر دیشی وک وم یک نوا
 یکن ی صور وا تال یکل وم لسروا یک اج تصولعےن یا و ایران وت سیما تلخ ےک اروا کت حار ص یک اص لا

 ۱ ۱ ۔ایارکس وکار

 ےہ ورک ایگ چ فرط کف یر رک ولے لاو ہد وت کت ع اطا یک ا ےن ںیگولےک لادن ایگ ل ےک کتب رخموودعب ےس رکچک

 تم لات کاغذ لا نزن اپ ےک ہمااد دا ادا راد رپ نر
 روا کر را رقاب وک الخ قے ن مو یک اند مع اکے رک وکفرط یک رمو وتی اروا یل رک ےن شار مے ساک یں اہ یبخم

 ایلام ناو شنا 2 فدک ودر

 لال رم ری روا ںیہ ےس شالوا کرتا یا نہ کیج ر نہ کر کن: اکسس نوجا ےک لول میری. :رئاوزرواوواوز مو

 -ںی یھب اک ناک پا اکناہنویکں یہ تان لقب ت بی قو دایزےس نلا شی
 راش دال وا کو لاک تسا باما رب تنبل سل رمان یف داوزہکں یہ هتک منا ے شو ناو

 ۔ے قل ےس ےن و یش ےک ریارہخ را اہے ہماتکت واما یاےہ 2 اداب زاب یک کدے رمل ترک

 تالاب نہ ہرگونم ںیم لم ذ عرددنچ ے ںیم ل قروش فور مک ال ما کس رز نوری هک نا الان

 روان لاو ياواوزم و یم ہیلوطش کوہ وان هریک ترص« بیش وب« کشم« نسوز وجر ااو لادن عام ناتو

 نے ےک ےک وطالع ت خرد ےک ناز لاہو سی ساز لا دی آن لوڑا را گر اوشو روا پور نایمرر کس نطومک راه

 اھت کش ےہ یب کے اکے اردااتلچ ی تع ع ل و ترو اہ ماکس اروا ووی ہذےک

 ناتس ی سا ےھت داب آں یم اے ھل وہم چنا ییا سرت نایمرد ےک ارس را ناف گولے راس تہب ےس شٹوواوز

 ےک ی ںوگول نا شہ مایا کجا ال ضاح رایتخا یم ید جارخ ینا کس اہ اھت ل صا یارب تو تمولکوکں وگول

 ہلباقم ےس ںوکول نلا ےن دامونہ دب ےک ےس رکھ ایکو ہعتاسےک ساروصن نم وا تای آبان پ مو قف ورحم ی یااک ناروا سد ایا

 ۰ برام تو توکل عمل و کیا گولی ذی درک گدنبدع یک اب ےک رک



 نارك ےک ناروا لناقرب بیہقی رفا یلاش ۳ موس. مقر ل...نورظن ات
 تراز ےک ر ماری لب ےک ن اولا اطلس ےک اس لا بر ضمیمه شنی رصد یر اورم کن ئای 0 ایک

 تمایل رو یی کوہ مات او تزروا تکنیک ا ےہجو یک سنے هک ساق کم نکا تک تی

 وب 5

 سران ےن ب وتعلو او ےک ےک ےک فرو ےگ اھ وی یادو او قی ےن ےنپا ےن نسب ناطلع
 ت ن ور الف اتسارد اهرم منا لا لس لوح وا کاپ ےک نام ےک کی۰ا و تنو یا یدک
 جت لاوما لای دز ما با ناطاس ایک دا رہ تسع اطا یکی اموت اروا ایکو ایت ےس ےک ےس کا روپ کار۶ ےک نایک ید

 یی دعب ےک لصر اہک الچ فرط کب الب روا سوکت نان لاک رفبرکےک ناوکن سئاوبا ناط اس بج نیم
 زاوا یا ےس را یکم کرک مجرد تین کن اے اطا اے اپ ےک نوا ناطلسوتاس ےک دفد کیا ےک م وقف اا

 ںیم نا وب مث نکس لو او روا عاوز نب کیکز نب لیٹاورص غاوز نیر مد ںیہ نوطب نت ےک ہمناوز یب .....:ہحاو زیب
 ےک طط حرط یماےہ روتے مانےکر دوج ےہ بوس فر کن اڑاپ کیارپ لاہد لو سده او یار واچ ےس
 -ےااجایاپ لٹا وک یافت ید اقا تاج

 ورود چو رسان ناو نکس نلا اب لو یہ ناکسروا اناج  فلطصرو .....: تم الام ےک تطصرو ی روا ایک
 ناک اوٹ وارط ازنھ ںیم نوط ےک نا ےک باتا ےک ی اروا باسط رکر وا ام کم ہجردس ںیہ اور اچ ےک جارو تاپیک

 سایر لاو روان نی نا نت نوک دم لو حر اچ ایکذاضا
 رب الف ون« باعب«تمالوص) ے کد ل اقر نچ تس لنز ناو ےراس تہب کس سانگ وب باخت یاد لباس

 ۱ _ےطقرو رواج ہءہراعیت یورو

 اے کتردنمحیلحتاس یب یر ناب اکے نالو ہول ییداو نشاومےےک نا ںیہ لاش س نوط ےک یک ں وطب م تک فلصرو
 یار ی قلب اد ان کس يك اکن ادیب اور اکن اس نایک رک لوتلروات ناو شال
 شیو ثا ےن دع لادن یہ ایش ےس یم نا یھ لصاح یکرادرس لو ںی ھم ےل سیم سنا گولے راس تہب لب ناپ انک فید نم
 ی دتر فرم ینپاوکں وگولےک کاش ےس دلا یک گن ب نکال پ آے اروا کت واب فالخےک لشادلا شارع

 نک ہلاصم اپن نار مک اکب رضموکسا ےن سی ںیم ںوتسود نب رت میت ےک اوج یک رار ےس ی رہ ےس لز اٹھے وب? نہ لامع
 انپا لم تصوکحیکب ضم روا ترہاتو لوب نیت یئاھب ےک سا ےن یقبشینادبع ذو ہ تافد یک ا بج ایک سام اف ےن وع

 اھم ف رے بہ عیش درج انچا ینہ م اھت مئاقاناوکے یب یس ےس یاو ایگ تافودو راي قم با
 يک عوض رکن ارگ ات تموم امیر عسل تام پارامتر نر را
 یک ا دخب ےک ےس کوہ دعب ےک سنا انب یھب او ایکن اسم ید کیارداانبیلاو کل وقتسایر لخت مول ود ےک ےب ےک روا نرو
 ےک لئ اسم ےک تصولحی وما یت اسےک داز منا ےن لنا ایر بان امين لصصب ےن جہا ےن سا لک تافو اوم تافو
 یوم کیک قم ما وک۔ ااوکد یت نب لب ےن یہا وت ایگ رط یکب رخم نب ماع یلا نج رفظم کت ں ای ایھا ورک اف ہدابز تہب ےس لاوما
 لوم از تو کورش لو زیان ن الصم نک لوس اوب ےک ام کروم یکسان کم توری توله
 وکں وقف ںوٹود علا سم مالسا ہر وزن يا نت کش ان فو يا نا یاد یکسان لب یم تابج یک یلعروا یو
 ۔ ںیہ ےک وہاں ںوماشواپ ےہ ےس جو لا یھب ل صاح یئرادرسروا تمولق

 ےک عیراوخ ی ےس یک زات آےک مالعا یک اکے اور سس. :تالاعےک ںوہہاشداب یک کروا تمول یک ل وساد یب



 نار کے ناروا اقرب رب ںی رفا یخ ٣اا مسح 27 ..نورظنب جرج

 انپاوکد وس ار زیب نی سرو یو رل کے ت عاطا کاک ںوھا تے وہ ےک یو آس یب بسن سا بج اا کیر تف کہ رسک ںی فار طا

 شئاران ےس ریما ےنپا ہد دعب ےک ےس رع یب ےڑوھتنگ و ہہ لاش لی نیو ےک نا یھج انکو دن امیق اب روا ییدرکی دب دح یک امن لاابا اح

 کال ہد شد اوئے ردا درک یت پ وچ کاپ ہک پکا ےس ا ےس واوان اک ت اہ ےک ےن کیک م تاب اکا ےک اروا

 ےک وہ تا کل وزن لا نب نام نم لوساو نب وکمس حس الاوباےس سی اسود ےڑپ پا گولی دص! ےک شاداب

 روااط ے نشینی حرداایگسں یم لوسر رر ادر ی اک یکم لعل یا ںوٰو نت سأاودای ز تہی ےس las ن :شئالن یکم 7 يما

 ںیم یکے مم وآیکں اوت ایک دا آرب تمیم یکدم نب یکم وتی بار کاج سیم نل ےنپاروا اکیس نی د مھدی تہ کال ےس یک اب با ومرت

 یہا بعز اک ا یئکوہ تافو یکل ا سم ہا امن حب ےک اس ورک تابه نادر کس وا نامو ی رک جیم ب تاپ ےک یز

 رنگ ےک سا ےن ںو دعب ےک تافو یک اے دریغ ےل ےک کرے سا رب رواروصنم تول ود نیا ےن ات یرٹص

 ےس یا ان مکا اپر مک اقا لنت قاب لار یکی اروا یورک ورح اروا ےک وہ نشب ےس سا گول ی۹ا ایک
 ےک ت الگ روا لو ایر اکر وا کو قو 2 سا ںیم تصیولق ود ےک روا یف یھجی وا یکتصولحل اس۳ ٣۴ل روس نی ےک مت

 ایکو ل تالق ادد شاید ےک یر ص رمو ے انب ےل

 کا سویا بج یکی داش ار ےس سا ےس ید نت گرما متر نادر الفبا سا
 گرام نت ناو ماناکل ورد هرس یا یک و یگتفاخرود کس لا قبال ات راز ار تاقو

 ۱ دات ترو ش حاف ییا ابادد یی ہک ے اہک ن روم نیا را رب نر ادم اکے ر سود

 پاب نود نا وہ کچ لم جل اس نت ابی رتن ایمرد ےک ںویئاھچ ںوٰڈودرواایکاڑگنہ اک ےنوہ انسان پایا ا

 پاد لاراب ےس اکر کیے اروا یارک ساھ باف اےک کل بقت ےس پاب ےنپاےن من ۳ لای لصاع تراما یک خام وک

 قادرا ل ورک ےس تالا ےس اروا موہ لات سنا گو کی راد ےک سار گپ راہ کاح و کتب صر عین ے ڈو ل ورکشاپ اب

 یی دوار نکہ ناوک ےن ےتنپا تراما یکہ خاص ےن دعب ےک ےس ق یکے وغ یا لودر گردو

 انب مکا انپاو راہ ود ےس اکے ناک ترشح افوج راردم نب نومیشواایدرکل ورخ مے اے ںوگول ئل سات ےس یخ یکم مت نب ن لاربع ی

 اھت ف ورح ےس مان ےک ر یم اچ ایل

 یھب وینا اک ادحب ےک سایہ توفدعب ےک ےن رکتصولکک تل اس ہ۵راردم سیر ٥۵ ...:تافو ین لارواراررپ

 ےس رخ یجب یاد داھتر اک پاک بھ یشاہاوج انب مک اب ےک سا ایگ تافورہحب ےک ےے د ماجن ار روم اےک ترابا کتے هل

 کالا انا ی اروا ی ئار یہ نا ایس زکر وما ےک تفالخ ےن یا باب کر قم کا وک تف ن جا ےن ںوکواےک ںاہد انچ ایک اپ تافودعب ےک

 اھت یم تععاطا مساوی ایکس روا یاری یر یکم سار ےن او ےک ںوٰود نا ےن زنم آسا خ ترور ک لا

 ایا وداق ےن ساروا یگ آب لاپ بلاغا یب کی یا ی ن یار ہا یل رک ترک اچ ں یا ں م ب عر ےک یک زخم ےن ںا یر پرک
 ےئل ےک ےل ام ےک یت ادب واک مت انکی ھب 7 ات ےک رصخم نب عی یئاہر یکے یہ ےک ساروا یئنڈن دیو ددعب ےک سا

 ےن یت وادب وادب ےک ساایدرکل کرم وسايل وک افر ید تسکقک اتر کیے سا ےن یاشار آل ماری

 سامان لر ل تم رپ تقالخےک لوفود ناےس لودنشاپ سارا سیو قوا ےک اروا یی ار یبع
 روا روس« فاکس لار بان میت ارباء ار ما ےک سا اد حب ےک اچ لای اچ ہقیرفادوخرواای کرم ام اعوکی ار لا با اذ میئاربا

 : _ایدرکل سیم ی۹د کں ویت ی ام ات ےک یا



 نارلتکس ناروا شلاق رب لی تیرفا لا rir مر ل نور را

 رخ ےک یر ص یر راد چک سن ا لوس روا وهم بقای یکتا ارد نب نوم اراک سا
 اے یف عن 0 تب رنو کل تند کات
 رایقرگوکزاردم نیب نویل نج ہمما کھ ےک یا رواایلرک وس راگ وا یارک تپ برغم روا درک اھڑج پلا شو تاک راک انکا
 رز یاس تو شا ی ایر رقم يا کس ارکان راس ناو اپ کم راز لوج ناصر یایلرک

 ےک یاد ماج روات و اظروما کت اک ند سو ےن یا نانچانی ما ام تان ھم رمز اره لاک اگادذ- ساک
 لو رک ایان یداد کل ا ےس یہ یکن رم یک ار ام کو رم یک رب تقی فوج تافد یک ادب
 الرا تجر اےک کا کپ تموت یکی ا ےن ناوم نبر نب ھوا زم اار ےک ۶

 فرط اوان رب روز کاپ هنر نم لایت لات جیم تر تای یاس اب.
 امان ادا ورد حس بقا ےک ہلاپ رکا کک اہیی ہد اب روک ب صز کاتر والات او حز ےک تش ل روا درک ور شیپ د تو
 داھکر یب کالا مان کی ایام مس

 رہ ھج اھٹا کنجی نفردا یکی رایت یکے نل کک نج ےس کا ےن یب دا ےک تدم کی ھتہامشداب دنول فاصنا یتا ڑب ہد ےہ نایباکم زتن ہا
 را لر کر اراک ب ےک کہ یوم کیا ایگ ےک اھ چ سم برخمالب ھتاس ےک ںوج ون یکن اروارجاہتصدوار اترا نی دم ما ب اکا
 رہ ےک ںوفونچ کر کتا تساقا ںی بدر عٹاو پلس اف ےک لیزنچ ےر سامراج ای ٣ف رطک علےک ت ارتکاب سل ون نب

 کد 2 اکے نہ کب اک ارپ جدال ناپ ےس اے نویز آرنچ کردند نمای شے اکر کل رہ ہلیحروا سا

 ۔ایآےل نادریق کا یرق ھتاسےک کہ دتا یک اف اع ےس اروا یک اکے سا ےس ب اک ارب ج
 ںوھارواا یر کر ایتخا تع اطا یکم مخ مکا ےک دتا زہلیقروا ٹپ لپ تعدب یک ما لاہدروا ےگ وہ فالخےک عیش لولو نا برخ للا

 روید ا ےن ایک ورش انزکر تپ ےانراکل اےک نا ےن شاپ رم دال ایل الاب رکا شک کلپ ساک
 رورفکت ہب اک ونو ناپ روما کک تدم آه الا کت اپ یکا بج کاپ زا یک مار کلا دخیل کا

 4 ایگوہر تا طہدایز تہب سش برخمدامب ا ارگ

 اتم ےک یاد چرم ات تس مورخ لو ےن لوغلف نی عو زرجیرکک تل ای ....: :یلایم اکی کل وف نر غ نوزرم
 فک را کوب ضب تند لا اشک لرد روا ید تسلیت لول نو زی وا 1 ارت

 وال وفل رب نوزرتروا ایدرکن روا ییدوھکق ےل ےک سا ینگ یا ا ماعلا نی روصو چک ںیم ترف یکی ط کس یاس ےک
 رواداری روا ایک الیھپ سم برغموکت و یک کم اش یی له و سس اموزش ساواک
 ا

 نا ے راپ آم ناول ےک لورو اا ات لایا فیل ریل سانگ... :تمالاع ےک تموت کیف احلاوہا وتب لوست ول سان
 کتے رھی یو کی ایک داب اورا زا روا فل رکے ین تخت هک لو ین کاشان اپ باب یرادرس کب س
 تمورود کس سا یھت لصاح وک سا اپ لا نب ہیفاحایلا نج یوم روا لوہم نم ہلاصم یاد ایکن ا ںیم آےک یکدص یکرستےہ ر لئ تلاح یئاود
 اکب رخمکو جس راداروا ےک ناسایلامج کس لات يرب رب کت ٹ گلا ےس فارطا ےکا رام ےن ںوھیادوا ایگ راز لرد توق یک اں
 موق یک راوا سی برخ لوند نارتو ے رک حبو ں وگواےک تافاضم ےک نا کلر دوا ےہ ےہ ین ایس ےک اھت اشداہ کیا

 ۔یچگوہروزک

 ےک سارا اک وؤہض نب ہلادصم ےگ برادری رداراگددم ےک سا کلی ذی وہ اردت تم واک یک اروا یارک برن نایب



 نار ناروا لئابقرب رپ ٹی فا اش ۳۳ میمصح.... مر ....نورظا رج

 یا برخ ےس لوت نباص شوی اید عکس برا ترک جن لای اگل ےنوہ ش سا زا

 هلی تا آم تع اطا یک یبترک اب هاب دهان کن افج شیروان یک رک لکھ ارپ س امار وا یار وا یورک ام ج

 ےک برسا تصوکیکف یل کروا لوست اونم زاها یوم داز معا ےن لاح یگد پو ورابود تراما یک اف ےسا ےن

 ۰ ۱ ۱ داد پنوم یکتا گل ور شو تافاضمبقب

 نیم ساف اح ےن سا بجایلرکل ٥صاح لو رک تصولعیکب رخم ےن ہیفاعلا لا نب یوم یال چ فرط کن اوربت نوت ناصر

 سام یر ابو یار را نم سفیر وی-9 ایکو قالغ ےک اوو وت گورم فالف ےک بروا

 ایکر مما وکی اف سفال ان کای تا فرم در اپ ےک سددازم اف س سادگی ٠
 -یئاوہ رت اطرواطوبقم تموکعیکیفاحلا لا نیا ںیم برضم نرود لا

 لافرواایداھچپ لش تاماقتماظوفنوکں وزابو ا یا ےس یا اق ید آری داوو کورکی اح اف لندن تن شوی

 - تن ده لس لوکس ںاہد اید رک انا راک فروم کس ابو بچه و لر قو سا

 ازاتروا سا شی نی انچ یک فرط کرک تسلیم سد نت لود

 رک رحمت کیا نایمرد ےک ںورکشاں ود یو فور مکس اط یکداو لیٹ ےنام سا وج ےک وم اب ز ادرس ےس رد کیا نایمردےک

 فک را نبات نبی نا تے ےن اعلا یا نہا نج دوا یگ يا بوس اه اٹ اکی فاعلا لا نما ست گنج سا

 اف ےس ارد الف فعلا روا کت یخ ےس یا ےن نادت نب ماع اع نو ور لاوددع ےک ساخت اگاھب فرطیکس افر کھ کت سک

 اد الو رے اردا کتو کے آں

 لئی ادرک و برکنار سنا اید اچ رپ رنا شعب ےک احلا یا نبا
 ساز رگ تق 2 عسل ياد اردن تم ۷

 ۰ یر روی فخر یر دا لول اردچ سش سادو یوا ی ڈک

 ۔ایگاھب پںورشایپ رخ روا اهن مار لالچ دور توسان ارام

 2 الت را 2. 0 دان ےک ہر صفر واای درک لال ےس اپ ورک راد لا... نیل یک رادا

 ۃددعروااوہ نادر فرط یکن اسماترکانپہفیلخں یم یمصنا برختوک یرپ مس پا ےن ہیفاعلا یا نادعب ےک لای دگر قمرپ ےرصایےک ساوک

 ۱ ۔ایلرک یاس کلاچ ناتو درکل رخ ےسا ےن نیب ےک ںونودنچ آرت وی ان ول شل

 ےئل ےک ر صان کویت تحعاطا یک ںوجیروا یک کرایا تم راقتم یک ا ےن ہیفاھلا لا نبی وت ی توکو یر صا فف برخ بج

 نم ریٹ انچاجیکفرط یکیفاعلا لا نب یوم وکی انکی لص نب دیت لج سا 2 کرہ ڈاربکر ب ےک ےس یک 6 ےہ طخ بلوری

 کر ہیک د نچ ایک باقم ےس یک انگ ملص نہ یش نوس سش ماقم ےنریفاعلا لا نب یوم ذی درک یئاھڑج ہی ےک لا یانک لص

 رک تسکین فرطکلوستاعايا ناردایدتسک کا تربت کیف ین تلصی ريترعب ک ارآ

 ناروایر تساگتاک رکب اتکا لوثاوج وا ی انکی لص نیم اي ار فکس ره مور عی ےک رادا لینرج کس

 ھام ےس یک تکی لص نہی تاک وہ رارف ی یی ل٣ اعاک اداوم تاور فرط کی ا رتا ےک کرار زی لمص نہ دیر ایل تاو ل اوما ےک

 تاند لر یار الت کس برقص شا تلف یر کر اکو نت لو ساک سا کوج نارق نب

 مکس لاو تساک کا چ ےب نادت نباح ےس یک ج لک یک ادب نبر یتا تکو ف لف ںیہ رخ لارا ےک

 -ایگ آب لاغرپ برخمہرابودیفاحلا لا نبادعب ےک ےک نار بد عر 07 ۴



 نار ےک ناروا ل قب شی رفا لاش ۳۴ ميسمح ...مرج ... نوری رات
 یا فاعلا یا ناوت ی ور کاج ےب برخ الب ےس یک رو لج ےک ادب هر واچ احلا یا ن٢ یوم
 0,7 اس ساف ےن روسیم ایف ےس واٹ شی یک فر کک اپ ےس ےل اقم ےک
 رژیلاناوک تک ایک دلج سیم ےنرکت نایخھھتاسےک سا ےن یک اف لات یاو فرط یکی دہ ےساردا
 ہرا ناروا تع اطار اب ےس لوھ ےگ ورتم اضر ےس ےک کھ ورک ت ل اہ ایک کرا ہر اک ک ا کت کف یر مر 8
 دم مات تملک اذیت ننه ایا ارش روک ےک نا یوم اےک وم شارپ ےک

 ایگ آب لاز سیشن سی کاپ وہ یھب ناسرد ےک ونود نادت ایگ ےک ےک ج ےیل لا ناروا ےک ل ا
 زار کفر تن یر ان تراک فر کی دمای رک ام
 تیره کس لٹاع کس لپ وقتارمذگےس ساپ ےک لوک اپ ود بج ۔ ایآٹ ول فر یکن اور بق ہوروا۔ایدرکن وال س ءار البار ےک
 یا مهری ی شیوا کارو نجس 0

 ےل نوا لر رپ یارک ٦ں یپاو یم یرادملممیکب رم ینا ےس ار اعلا ىلا نب کوم ل واو ا... یہ و یکیفاعلا یا نج ا یوم
 رضا وار گام وما رم سا ےن ہیفاعلا لا نب یوم اھت ام ہعلقوج ںاپ ورواایکداپآوک نا ةورع سایر رن موا دزا براھج نب فو
 O رے فر رم ضس ےس ا ےس ساون کب لطدم ےس
 یتا ےن اوج یلہانپ ٹال بدی اچ وو رارف بے ںاہد شیو ا رکل صدر لوگشز اب ےنہیفاحلا لا نیا یو دعب ل ےس
 روا بلا رش هر ره کر ےئک ہر ضاح اک کا ےک رک ب ورا کد رک ا چ وک یفاتلا لا نا یوم ایک یے تا
 ادرک بودجی ےک ناروا درک ید وک اص شارپ ب حاص

 ےک سنا ےن ساحل اوبا کک کل اہبی ایلرک× صاحب ۲ی ق ٤ں اپعلاولا ےک یاو ایکت داور ریدر رگ ییا ا
r1  

 روا وارفمواشز تن یب ھم یکرادملمگی کس روا ایگوہ یواش یا برخغمیفاعلا یلا نا یوم :یتاقاا لک نر رج ردا نم
 ےب ےنپا ےن ہیفاعلا لا نیادعب ےک یاس. الی وکی وما توگو ید یرارلم قیاس لو ایل ناس ےک یبداد مکی کں وا رسا برم
 Ul یا لار ھے بب رو ناز نامر ے نادا ا اح ی نرم یس اوا ےن رص ا واھھ اک آیی ادار

 ےک ےن رکرودوک قناری هات الا ےک ناوک س کبر ق کات ےس ا ےس رص ا برو ےک ےنرکک نج ںوٹودرکک
 دیک کلیمی نبا شر کمک
 رک رپ تر گر تارو الم آس نب دب کیچ ھت ےس تافل اع از ضرگن تاسف گر 0 2 تافو کر
 وارا رل کس ےسا ےس کروا ادرک تردد الماق نب ننس ی اع رمق ےک ں اپ د روا ی رک تم لاو گچ یا
 لکی روب بجای دکر ما حرب ییرادلمکی کس اوکروصن ےب ےک سا ےنرصا ےن ایگدلچ فرط یک صاندداایدرکم یتا ےک تحسس ےس رود ما
 روپ ےک ےس رع یے ڑوھاھت ترک متاس ےک پاپ ےکادد سی کت کپ 2آ تہ یکن ا ےن سا ےگ ساپ ےکر صا شح أو بارواروصنم ذوق وہ تافو
 ۔ایدانب ام ایپ کرار کاک تم تس سا ےس صان یوم تاند کک یک

 یکایک دب کوٹ ناش کن ا ںی برخ مروا ےگ آب لاتو ارغب ںیم تا فاض ےک یا روا کافر. :تروشو ناشیموا ری
 نت مارح ےک یا ےگ هل شن مارو درک لی ےس تاقاش روا فار طا ےک یاو اک ںی یو وکرل
 طب آے ںی تری کدے اکیلا گر فا فر کام شاد سارا



 نار کے ناروا ترب رب سی ہقیرقا یلاش ۳۵ موبر. تر... نور رج

 نا ےنپاوکں ارواایلرکل صصاح ہظف لیٹ برخمرداایگف رطیکب رضم ےل ےک یل وکرم یک ا ناو وت اھا رس ہیلع نب یرذ یفاہ ےک نان ھڑ
 ین انکم ت لا درچخ انچ ایر کل اے لف ب ا ےن زد نب کلک ہدارفم وت ایما آب لام ذ نم نیلی اطسوا برغمدحب ےک ںساایداول فر یک

 _ ےگ براک لار وا ادرار کی

 توات یکی اوت ایکو م کال ںیم سا سیر اس ےک سیداب ےن ساوج ںیہ ںوگنج نا یکدامج یروٹ نب لیپ سا .....نیفمش ات ب فسر اف
 ایگ آب لاخغ ہپ تافاضم ےک برخغم نیفمشات نب فو رواروب اک تسولحی کن یم کک ماہی یہر یٹلچرپ روطےک تخارد یم دازوا یک یوم
 یار ںیم ر تس کادری یا مدد ے دان ژروا لاف بارو یورک( حر بنا نفع اب یوم مارا نابت ندم تب تچ اچ

 نب م اترداایلر کہ رص ای زا زا حق را ید رکی اع چ رب ناا ےس ماقم پا ےن نقش ات نیب فسیب ید تسکوان اروا کک نج ےس ںوج وف یک
 رو لار ںیم ےل ےک ںاہ و ےک اعم چ تفکر ایگو+ لناد ںیم اف قرب زروا یئد تسلقوکں وجود زوم

 ایدرکل نون ميان نکنم

 دم سی ھم ۵ت افد یک یوم نب می اربارک روک لور کیا کب رخ: لق ی کت سوک یکی فاعلا یلا نب یوم
 تی وہ یب دم وت انو کر ایا اهر کس تایل تتلو يا ماهور شریک کس لار لا

 رول کت س برف یگت موکت اغ ےک تموت ےک وار یو رک رپ یا نوت هایم او ت ےک ا
 رده تریف سد گپ نیوتن فلوت چ رکاب شات اچ گزار سیم نشاوم ےک نا یئوہ
 گولیب شی ہہ یا ےس یھب انام وای لا ںی نا ویک یون فلک ی ڑب تقو ےک ےن رک وک وجوفروا ےن رکورب کت سوک یا ےھت راز
 ۔باوصلااب مکا ٹاو ںیہ لااقل او امسوا برش وا رفا

 کن و شناس ناب کس هراس سارق یکں وباسن وا برروی ےس بس....:اروہ سار ہلا
 ارام کج ےک یکی کوایک ںی تہ شام لک عاضت داود ہم لایخ اکں وگورو ضحوا ںی ے ںیم ںوبر ےک نمود ہے لیخ

 نب شا نب نون روا نیہ اوہ کس ا ےس کن ایی ںی باک ا کس اک نہرو ےس ےس دالدا کر ما نب آو نب کاک نیروسم قلت

 یر سیماوج ےہ یا اد اکب س ناروسم ںیہ فورم ےس مان لا نہ بس ےک بسور وکسرواہلوزکہ اتصال اروم

 -لیبرکرایقخا تماقتا اہ ےک ر تب الا سا نہ کز بروا ایگ فرط

 سوی لس لاو نوک ی تدب راہ رحل یک نیک نوبت فا کارا اڈے یئاھب اچ لک سا

 نرم ںیہ فورم مان کا بسد ںی لاعب ےس فرط لمسی یداش ےس یا ےس راز کز نیہا یوم الط یک ارحب ےس رن یک
 لات تے ہراوہ ےس یئاروا سب نر کے ا اجاہکی مت ک سج اوہ ادیب غر اپ ےک زوتنواوہ ایپ زوجہ ےک روسض نب شکں یہ ےک

 مک دوپت قلاہکے نیا اوہ شاو بج ںیم کک رم ی رخ مرو کاو ےس جو ںساوراوہ مان کل اک یہ ےن ای نرو ۸ں ےئاہ ےب

 ںادارکں ج ےک ای بانا کریم ےک یاد اسم کا جلب اب ر روا یوا ےب فی در نی کالب

 نادرپ مشوا لارما بی زوم تی تاپ کس یار موی راد لرد لاو شورا نام کیک نی

 1 ےہ یٹب یکے کز یک ناروا ےس یار اکا شکوک د کاو کیک یقباطم ےک قادر

 جاے تاب لکت اکرم بدان کنج لای چ اتم لا ٥-0

 ا چ فور روو و ایز تہ یر دال آوای ک1 ش یم ناروا دارت نوطبک هاو... لوک ور اوج

 ےگ وہ بو فرط یک یا بسے کا یر رها تشک



 نار کے ناروا اقرب رب س تی رفا لا ۳ مح. .le ...نورظنب را

 وس وادایکرومز؛ سام ےس ںیم نو کسرفس نوع هاست« کس لو را نام نما دقت هاو ٹر جا
 نزول رخ ور روا رسان نرو هواي ناب ضم ےن باحصا ےک ل اروا یک ااا کد تا
 روال تا لر طمس لیلام شتر تم ن وطب عر ط یا ںچ کد اقلیم وان« تیلصرو ساخت ںی نوطب ےک ندلق۔ ںیہ ہک ل بات یجب
 درک نر نیر ت نوک را لقب لو رب اد نوش کس لا لیلا ن لاو هاو نو کز لات قم
 نشین س نالہیب حرطںسا ںیہم لحد ست ناو کس خم نیو روا نالہ کی دن ےک باحسا ےک ساروا اس ںی یک ن وردوا مربی الم
10 /] 

 ےس زا آه قم ناو کس لو اب کر فم٢ وا یارب ےک نال او ےنوہ لئاد ںی بسے ناروا تیک کرا. :نشاوم ےک راو
 نو سل روا گر تشنه یر کس یر وا قدمی سی ہقرب ماقم یم ادرک ی ار
 یک اروادا رترا ادا ںیہ فورم ہراکسہ بسنےنپا بسود ںیہ ےس ںیم لات یکن یس کس چک طالع
 یید لایا رد ایز تہب ےل ےک مایق ےک تیح را ےن ںوکوا نا یھبت قد ےک روپ ک تیحج ار ںیہ ےانراکے تہب ےک نا سم وج
 -ںید ںایئاب رقودایز تہب ےن ںویتراخن یشضاپا ینا

 فال ےک ہملظن ےن یئرازف شاکر وادی زم نجبدحاولادبمےس لیٹ ںویتراخ شاہ... :تسلگیکی رازف شاکعروادیزپ یب رماولارپگ
 کاتر یک ییا راز فش اک روا ین رادار موج ےہ الط اپ ںیم وہ سیکنج یکن اسھگن امردےک نیقیرفرواایکد لب معاکت وان

 _ایدرکل ای دحب دوا اھکر شديت کت صر کپ وکل وفودروا کد تست ۱

 موت کل ا اپ ےک یکایک نب ڈ نج اکتواقب فالخےک مام بدید ےن یان نیک شاک :توانب فالف ےک 4
 ریزی اب لا پلاس ل ےک رر نوک رک سنا يک ار یا کو هک گری راس تب ےک
 ںولینرج کس_ ناتاکب بی نر: نکرد نا و لنت ت گچ لا هاد ماع را ید تس حریر لا سما ب
 یل رک اتقا تورا سلنا اس کس راه ناوج فدا ترشی لنز قنات سی

 ےک نوبت نون جرات مولا کیا لس از هک توجه بہو جر مع ونب سیب ںوگولودماب قاب ےک ہرا
 یوم شب لاری قاط ےہ ںوھتاپ

 ںی مارک رک ےس اےک رک صام اکر طو رک بلخ نام ابا ےنوراوہ شیو ا9 ...:یئاھ ڑچچ رپ بلا نب یم اربا
 ۔ایدرکن لول وضع يا روا ید تست ساواک هات نادر الات اد بلا

 شیلر خو یو کیا فک کس ل[ار طے ۃرام لاراد ےل هک لو نا همت نبوت بالا دود
 کس ارکان: رضا کانال شنا ط ےن ںوکول ادب ےک ےس رعب .ےھت یھب اق ےک ےہ وفرت نور نادری
 رپ رش کیس دار کک واوا نا ےس ی ایج اوبا انچا مان تمص ییا ےک ےک ےب پا ےنایکا۔ایگوہ توف۲م ناوریت بلغا نب یم ربا پاپ

 نر یارک وک روا کک نج سٹ ہلیقتا ےک رکنا ےن ںوگول ناایگمآف رط یک وفن ت نباید کس لا
 ۔اھتن الہ سمت تساوی گنج یاس مات انا بسا لوکس یر

 تور ای لار مکن ادب کس هست. ناوم ےک یاب رقت ناب ردا اص چ یر وصنع ا
 نا وتو یر عب رھ ےک وب ےک ےس الہام کک ت اہ یک یرگترافو شب وخرواایدرک پ نا نس روش لب اي
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 نار کے ناروا رب بستری لات ٣ا مریم مشن .. نورلفءاًراج

 ںیہ فورح ےس مان ےک یاش اروا ںی راب آن ایمر د ےک رد نک اروا قرب گرایی واھھ وا دارو رپ

 تاک وے ںوھا نارود اے ےہ شہ چاپروا صام ےک لوک راے قی رفا گولی ںیم ےس فہ نوط موجو ۱

 شرار کم ےک ےنرکرفس اک درس یر کل یم ںولیکایقروا ےن رکس روا رج تورو روس کن ورا لر

 فر سیم ےس ع لیٗایلانپ اوکن اب ز یک روا ایدرک مار فوکی کب ی نئاب ز یکددام ینا ےن ںوگول نا ےگ ےن وہرایش شین لو عل او ےنرک

 ۰ قتل رام کس لو واکس نا کش که لی کر طس اتا ےک وبر
 لات نا شرالوا یک شانض نب تر تایل لب لات نیٹو لیہ داھتوابآ بی رقےک ہت یرقوج ےلسپ ےس بس ل نا

 - لب ناریم اونور سبزوار ساز ناو ےک نااھتے لم نیٹو نولوج یھی اپ ےک ہراس یرادرس یکن ا

 ٭ شرالواگت اکر روا ذاع زج چ ےھت ےک نم یخ یاد رس یکن اروا ےہ ندرصیق مان کس مرا آلو یا باپ قرش ےک نا

 ایکن ا ںیہ فورم ےس مان ےک ہدرصفوج اھتداپ آ۔یقدوا کیا بناج قرش وتا ےک نا جہ ںیم اوٹ ےک ساروارہ آل چن اوم ےک نا اھ ےس

 او الوا یک اج نب نامیلس هرس تارا راس

 روا و می سیم لئاسےک نا ےہ کت وفادیم ےک سول عار ے ایٹ ل2ے ںاہد کیم اچ ےس ہیبت اوم ےک ماہی رد یف حر طا

 ۔ ںیہ فورم مانے یب یت وج ۔ےہ دیت کیا اکزاوہ تافاضمےک اپ

 ھتاس ےک لو لب سنا ےس ی الا نب کد د لاج اک ن اروا ں یت ےس لہ زج ے نیا اک ں واکس کس نا

 امت ناشی لس هد نا ےتالع اےک ہقیب فا نوع 2 تفو 2و« لات بره اب ےک نا

 ےک بیم یب جات ن ییا اکر یی تب سادرموحتاسےک نار یا ںیہ بوس فرطیکح ایر نل: کلام نج ہت ہداقے لالہ ج اھت ن لایا اک ٠

 ےتالعوج ںیہ کر رق ںیہ شک نا ےنواشداپ دی را اذن مم ناز سا حر کو اوہ رکد گولی ںیہ ف ورخ ےس ما

 نوت ےک ام دازفا ےل ےک کن: ےن ہاشداب بج ںیہ یقوہ وم اکے ےک نا ںی فو ےک عارف تک نور نور کک

 ںیم یم ٹوبہ لنا ۓار یک اسور ےک نا ںوہ رضاح تقو ےک ےناج ےک حروف مم یٹداھچپ یک اشد اب ھج اف سی رکشپاشواپ ہو کے یبرورض

 ۳ ۱ ےہ ام م انتم ییا ن ایمر ےک ںوول یئارھر وا ںوتمولھ

 رہاپ ےس ےئاس ےک توکعوو ےس باب درکم یکن ا ےن ںوہرع ںیہ ےترکادپ ہطبارحتاسےک ہراوہ ےک ركرفس یم جاوےک شیارو
 2, 70 تقو ےک کج دوا ےن رک ئالج ںیہ اگارچ رواایلر کول ا فرط یکں ومالخوکن ا ےل ےک یم زج روا ےگ آبا انب نایب وت آ

  ےھتدابآ یم فارطا ےک قرب دوا ترصتوکرود یرخآےک سٹیارط یت ک یا یکہ اوہ ےس دابآس یہشرذ یس کیا یکن بارطں یل ۔ ںیہ تیل

 ها ها تاک ته گچ اوت بم نا یی لو روا چ لصاع فرج تزع لا ووکں گول نا ںیم کہ ارم لی

 هرس اوری جدال کس وفا دگر مک ترا گر

 یر ضمروا ںیہ داب آی وف یکناولر کے ڑ ایپ ارد لیپ ےس بس بناج یز ںیہ لصتاپپودوج لا ےک شئارطروا سیاق

 ٠ یا یم قر شرداےہ تفاسایکن د تاس یکایک سا ںیہ اب آی قی کس ون بناج روا بلک افروز ی ےس باہ

 لابل کل ا ںیہ ب تاہم یکن د نمت باج کب رخو وردا ںی دابآ موتی ڑب تہب یدتاردسرواود رخ وشن لاج ےہ اتاچ لیسوفنل جت اسےک

 ہى ےہاوہ اکا ےن کرب دادا لئقےک ہراوہ وک سا ےس ات اج لی الس لہجے با قره یاس ارب ےک تا یکن د تا یھ
 ۰ ۔ںیہ ےس سیب نشاوم ےک تاواروا وفل وراوہ اہ ہیرواےہ ڈاھپ یکرخ 1ایس یار لاج

 ےہ اتاجاہکب اطخا نہی در ےسا ےہ تنطلساراداگن ای دزرواےہ شاد, تب کیا کرب روا ید ت کوک ب اطخ فرط ی یا ےک ڈاہپ یا

 لا لای ناسا نیوکول نلاےہ ےس سج ءارحش اب ھج عم آں ازرخےک رک روک اےک ںاہدقایگوہدابرب رش دعب ےکہصرع کیا



 نر ےک ناروا ی اقرب رب تیرذ لا ۳۴۸ مو نورطظ نانا
 ی ام تساوی

 کہنا ےک ولا 7 لار الصوج یک ؟یرصانلا یر ڈر ں پورب ےک ے ر کے ڈو رب آ یک ی رص الا یرخلا وم ارق
 ہاشراپیرخآ اک وگواناوج ایر طب فر نت نباش راک لری اف لااقل
 سا ےسا ےنرصصانلا یکزخغلا شما رقت ایدرکرا اے ےس د تلودااےسا ےن یا رکی کی لاھ کل اوما ےس یا ےس یر انا ی وخلا ورقات
 ایگ ت اخاک تسمولعےک باطخ اب ےک راوہ بر لا ایگ کالبہددکی داز ہت ق

 ےس مان ےک یگ او ںیہ تر کلیم یم نلاوم نج ںی آل قر ےک اوہ بر :لا اے راو سیم برخم وال
 نو من اد سادات فرطرہ ہدروا یر یئاج دعب تاسف یی اح فرش تزوج سی ا س تاع ةت اتا اچوہروہشنم

 زا کیا یم اطسوا بر ےگ ھشس لیواو گز ته کس قوا دن اراک تام فراز تب داد کن ال تام ةف
 ۔ے ےس شی ناکا یب ریما ےک نا ںیہ دب نوید :ےک راہ دادا سری ڑاھپ کا چ ءا مان اک نے ہ فورم ےس مان ےک: راوہ

 . یاد یاد یکن اایلنب نشانپا ےسا ےن واہ وی م موکت یک ا بج رایت ںیم کرار کک نمایی لیپ ےس اا
 دالوا یک اک رر کہ اوہ حر طا ایگ انب یا ے ا ذتاوہ ںایامنے جو یگراوطاو یقالخا ےنپا ید کک یل یم ںودا مس ل رپ یھت یم
 ۔یریقہ یم

 ےن لوح یئاھب ےک لا ییرادرس یکن ادب ےک یا نب کت قاف کے لق ییا ٹو فرط ییا ےس یقاححا نب شاد ےب ےک نا
 ناطاس ےن ںوھ ذی تم یو سبک ناب کو لر شیدا کل رب کرک اح سم شارو
 نب بوتل ےس ںیم کول نا ےن یا آه آب لاپ نہرو یب بج نیت ےک ےن رکی رار اپ یک کس لار یکم اباد
 يلب زور ار ا کز ںور شک اے فصول نبود اس نیرو یک روا کر رت ررر ارپ نادان ویت ن: سوب

 . نی نره دا ےن نکا ناله آب لاط وا برخ نب مات بج... :ہبلفرب اطسوا برفم کنیم
 سوز نا 27 ایی موکول نزن کن شب ےک ساایکر تمل ھوا وقت

 2 اتم وک یک ں ود الواےک احسا روا یئوہرادوم اپ ود تموک اولاد

 نوط سارا )فرم ماسک اررووج دا... :تالاح کس روا ساطسم تان اےس ںیم نوط سر الا
 ےک ناں طسوا بر خم یہ نو کا کتا ںونودیب ںیہ ےس سٹوراوہ ہزار زوروا ںیم ترک غ شرات باسض کب ہہ نال ںیم ےس سیٹ

 ھتاسس ےک نا یتھط اطم ےس لصاع فرش تم ۶یدب سیم بورت نت یے لصاح تی کیک سی ںاہ ںیہ سی فارطاےک نا زر
 ںیم ںو اوج ےک نا۔ےہ یئھپ اک اط یئاھب ےک اد ووو کے دوش واچ نگاه نکا فا ما

 -لرکراینا تصاقا ںیہ ددواای آس لنا ے ناسا لاس یو وہا باطن نم یر ال رنج

 ھتاس ےک نورپ دا نوک لا نھ اہد کلیپ ھتدابآس یش ںوپ ےک نا رہ ددواھت رب طی کبد زا : مے لیٹ جارزا
 بوثوکی کوما توکو روا کت موم ن ابد کتل ابمیکک ت ای ااھجہضق رپ نار دوا درک اع نفس لا نان نه 2م

 لات لاو الاوم نم سود ےس شان ےن ازت ایک ترس یار ورا تر یکں وتیش بج رگا لیپ بو

 یی ںیم ےس رع یج ے ڈوھتایکدارادرک یم ےن الیھوکت وقدہعیش ےک رکرایتفا تعاطا یکن ا یھب ن وی رب سر عا اپ درک رقم
 -ی کل وقت حعاطا یکن اروا ےک وہ لاش ںیم توگو

 لٹیف ورم سیم ےن الیھپوکت وج یکل وحی وا لکل دق تحاطا یک دہ شاری یکے نمی نب بج ....:اناچوہ ار کن وکلا نھ



 نار کے ناروا ی اتر ب سش تیر فا یا م ا ل. نورلفن یار اج

 ہراپف د دعب ےہ ر یب ںیم یکم کک ج کرک کای چ ارح روا بکا ت الو اور یو ناو نان کج

 تسویه وا مامان رک اہ وردا یک یدنید یکی اود

 نیا یئدرگکت واب فالخےک یا ےن ںوی بن ایکرب رم مکا اعوک متی لا نم نا ار ھم ےن نوک لا نھ ںیم ےنام زےک ہادی نج مما
 کش گیا دال اساسا ر رها روت اور نوار لار یب طسوا برخماپ نس ےنریفاعلا لا

E eا  

 ر فورت توکو ےک نر دیک

 جے ال سم تعاطا یت وک لوزا۔یتروا کانن ی دام اکبر ضیا ےنرصان .. .:لاسزچ مربارزا
 توری رک اچ جوزا ی لا توارع ےس کت روا نایمرد کس لیتو ناو ایم اکے یراکب یف

 _ ررر تت عاج یکن اےک رک لم باپ نار چپایزرکروصحم

 سلنا قراورس یکن اروا یم مت رادلمی کن نا حر سا ید ٹھکک آی کت وادع نایمرد ےک ناروا ایلرکک کس کله لر

 راي فرط یکب رخ فطم ٹیپ کس اروارھاع لا نب روصنم ھی نور زم یم نب ززےک نا ئگوہدابآر کام ںیہو را یک یم
 یوا ےرجابنصیب ےہ نام ترک قد دم کل قد حس نور

 ۱ڑ تہب شد یت اکن ا ںیہ داب آں یب ہعلقل تک لوپ ےس لی ناروا ںیہداپ آل یب ںوڑاہپ ےک یت م ہہ یا گواہ نامت اب ےک نا س
 یکیلتروا یورک ام ناک امو ےن روتر ےس ہانپ شیعلفک یا اے ماتکے نوبت ڈا کر تلت ں یا ر وص “بج ر چن ایکاارادرک

 ۔یداب ٹیئاے ٹینا

 ای بتا سوپ وار کلی یا کس اش نداره رو. نیم ںیراج
 فقر یک بش سا وتی وہ ںی ےک ےک او مل شد کس یا اہ داس کد دعایکں اروا
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 لاایدرکو ا دو اوہ فردا وہ کالہ ہد کف نک اہیب کت ادر طاف ب وخ کن اےس راو ےس یا ےس لاح چ وا ئایعارپہاشداپ ےک نا

 سی لس اس تب سست برم اب باران ےس سی ورد کر ےک ئی یکرادلمکںاددعب ےک

 کیا ےس سش نا ی لسا یر کون وطب نج ںیم ںیہ رب ب یت. ۔:بالقلاورا زکر اک اروا تالا کس ورا لک لر لا
 ںیم یجب ےس ںی نج ںیم نوطلےراس تہب ےک لاا۔ں چٹ ےس شی وا یس نب برد روات ےناو تفاطروا تو بہ اھت را

 نایمردےک نفس اقای رز نت ترا نم کور در تسر یم اک بس ناپ و ہک لس تل داف ها هزم« چو ]دک ساقی

 یم تاقو یک یا شرعا روا یکی اورم لا٣
 نجوا را مزیت قو یا آن استر انا بمان ورم اک ایف روا م ا لیک یرادرس یکن ادب ےک تافو کس ا

 مار جا ايلرگل حل مزا نب ہلسیکے ت رجاہمن یارخ الااوہہک تم کیا نایمرد ےک نا اھت اوہ ایآل یم ینا برخ تاک

 نت جتاسیکےک باحضا ےک ادای ادرک ی احسوک لک سارق نزن سرو ایر کر ا اوکمالسا نیب د ےن ںوکول نا ون ایکیل وت
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 نااری کس ناروا لگنپقرب رب سی ہقیرفا لاش ۳ موس. تر... نورظن اور
 سیب الا عدد کس لا کورکی اح ےب برخ رواہ وارا ولس ن ےک یا ےس بقع نک اعدم ےک آے ےک کوک کک
 نیک خا ںیم گنج سان انچ یک پچ شی تاق کرم نے ںی اے ےگ وہم ل اشتر اوج یگ امت کار
 دلم او

 ربع یورک ؟تس لو رول لو رب بوک اروا جیک فک ایت ےک ےس ےک یار وا یل رک ل وت تع اطا یک ا ےن نایلب ریما ےک ہرا
 رک سا یم کج اپ آ ٹول نام اکہ بایماکےس تی یک اف کیادحب ےک سا ایگ پک کردن س لگ ساو ترک رکن ورد نوقع
 ےن لیکن اے راجا لاھکی کی رک تا ےک لا ہد رکا اد مک یک اراپ ییا ا اھت ات رات کریقشڈ نیب یک ا یھب ہبقعاھتای انب یریقوکم زانی
 ہدرواایگوہ کانبطحخ لیک ورکم اکی دخ کا ہک کف ئاڈوکسا ےن سا ذےرکدو تاب ہلیکم کرب کاتا رقع دے دوا والت سا اکی
 ںیہ مدیر کو سابق پد 7 هر شیر بم فکر
 7 حضر ستم

 گرداس داد زروارباج سی م وت یر اوج ے اترکد ست اکی آے یا کیا روا ںاہاوتےک دے ںوہباچ ےک برع ل ومر کیک داابد
 ۔ےرہاا بت ےک

 0971 رج املا ست ی

 دمت کر ےک کر اوو لم وای ےہ واک رک کلم قے اے یک ای بلو اڑا یاد ے گہ یٹاود بج ان

 بغداد لپ اچ فرط یک دوہری ویک یک وم وخوای مک رام گنرتک فسا
 ین تک مانا کیا ئل ےک لا ہک یاب ےساروا یکت لسارھ نیم ےرااب اےس مزاج ہلیسکرواھچم تما وما ےن ا ایدی 7
 اناج یتین یم تبوک تو م یا ےن مان یکے توم

 ری انچ کد ع الطا سیب ےراپ ےک ساوکں وی رب روا لود اکو لود مگن پا ےن منت. لیگ :تداہشیکب اح اےک اروا تع

 نادر ما بیا سیما ںی اقعدو فک ہی پل بقا

 [ 7 1 نیا ےک
 سل یقه ملیکا اکسل رو هدف کر اهمیت نادری

 هکر ییا لمسی درک چ اے کا انار قع ںیہ وج وم کاخ کس لااقل بارلا کک آ
 ها ریش سا چ لو رغ تا رک
 فل نیزہ روا کراصنال ورک شاد ےنوہ دق تو لاس نس سی کیو کوکب او اکر ارب ےک وج ےس و ےس درک یک یک وو
 اےک ولات ےک ین نریم د دای چ چاھار ار ےک کا وا ار یمدعب ےن رواضملا نا اع ےک ہصقفوکت ععامج کیا یکن وانا
 لو یرنچ ئگ نیریا ئل ےک یاس اپ ےک ںی ۶دن تاب شش یہقیرفا سین بز« لو شم ندرت گل اید ندا ۳9
 اب آشنا اکتافو کن اعم نادیده ےک

 بخت فا حس ره کل و یک رز ادا یئو+ گنج شی طرار قر مقتدر کنن چ

 ایل یوا زکر ا شمار 02 اک و

 متد ی ات جت رر

 ےک نا ئل ےک ذوب نور اں وب ۶ں وراز یش یہ زین انکا اور فرطیکس ین نہ یہ زر یا اس .



 نار کے ناروا اقرب رب سی ہیر فا اش er موسصح مر. ...نورظنبورج

 لب اقم ر لوو لش اوا ناور لر الاول و رب رپ ےرامس تہب ےئل ےک ےل اتم ےک رم سم یک ابا فر کس ور

 ہار نسل ب یقاب + لب ای روا ہلیکی د تسلحز یم آت اذ کیاوکں ول رب رب فست نزبریچ زد گچ دیش فید وا قو
 -لدانپ لش لوتلقےن ںیہ بیک ق یتاک ن کولر واجب رنگی ارف

 یل ںیم ترفند ںوھاروا ےگ وید ایآس یم ںورہشےک یا برغم کا کن گل ام فرو تر نام ےک ںوگول ن اواپورا

 نہاد جھشکک ت ں اہی یاب را ہققادتخت انا یم برخمےن ںوج ناور ت اب ریجن اہم ہک جی ئوکاکن ا م ہہ ع سارک ایل رک ل ھام خرم بش

 ن ین نت دز مال دعب ےک سارا درک له دیو( نیک واطب فالف ےک ناں تاک روشن _ ننه
 ےک ےس دام یک کا ےس تہب لس لار دیک ای ماقتنرب ےس اےک لی نتے طبل نر نت ب تما

 اکر کتو سا یک اب فرط کب رخ وادب عن ی یردادعب ےک یئاکن سس نب یل نب نیب ....یافن اب تو یر ںروا

 رود فن رس نه فن دامین و زا ھٹکارم توکذ یک اوکں وی رب ب روا: یکد+ ان وکس حب ردا ےن لا اھقر یش ادبعن بھن ینا ما ایکن ا سیم

 رپ روط لوک ںی برخقمدالب عر سا ےگ نسل ادرنارف یکی اروا یئ رک عی رب اپ < لاو لر اقا سا ےن ںیم مے ناک

 کر قل کس رعل ول کیا سیم دالواےک یاب روک تا رو ترم بس طلا اروا یئگوج لنا اتم واک

 ںی برق تست دا کش نماد ی ی و نوطب-یاربلا
 ےس جیکب کے لا کل لاک رب ےس تاچ اہک مت ےس اروا هم زادنا اهدا ز تصور وار ناو دی حس یا قیر مات

 غل اھت ایک ور خا یب ےن یماوھت ےس شجر یات کلو اھت یل نب ششفاشد ا الہ اکن اےس یکن ای یھبےن یکرہطوا یی با تاب ہی ےہ
 ہنتف تیر شک ےہ سج نا نانا ات اج ایپ یم جاوےک برف کت جہان ا جاہ نھ ےس ر یکے س اا اہک یک روو تام اک نا
 نا ےس ویچ کک اردا لہ ںیم برخغمےس بحاج یکہلقروا کت ںودحرس یک اب یم فارطا ےک ہیزطنطش حب ےک ےناچوہ مخپےک دارنرا

 روابابب کتےرانکے کردن ےس لااروا لا ورق ایم, سارا تارا ناب« تییط-«نل ایا مشرک ئاق ںی ناو مک

 ںیہ ےئ وہ یک اے کا ایمر ےک تب `

 بوضضفرط یکم من یودویپ وم بسے نیسرروا سون دوار اند پلا سہل نہ م ہو دومی وا ن نے رام تہب ےس ںیم نولبےک نا

 ردا نام تاجا ےیاطل عمر طس ا ںیہ ےب ےک نر تدبیر کنن نزار اب نقل

 روا اصن و, نت بس من ںیہ ےس نین نب نرخ نج نایاہسولم حر طا ںیہ ےس ںی وا یکن یر نی نس الیح تساپ دا
 ۔ےہ اتاری مے اقمےک تیار یکٗرواےاکراشوکن ول مات نا ےن مز یلاے ہینطست

 برف روا تو کس رو لمر باب ےس ناوم اے را تہ ےس لک نوبل اےک ی خم تا :تماور یک یر لا نا

 ےس جو لا یھی رشک ایک واوا نا یش برغش الب کہ ایکن ایب ےن ںوھا یں رات یکق یف لا نا یہ ٹو شیمہ گور ککے اج ضر ز
 نا لو نا ےن تو یکں ہو یکادارادرکاپا ےئل ےک تیکه ےن ںوگول نا بج رگنیکس ینا رب یھبی ھبں یم ےن تمولع یکں او

 ی سیری تونل

 ےک د م اخر وار صم رر ئل اروا یورک اح چ پ رش الب ےس ںوہنا وت یل رک کا باف م برقم ںوہماتکب ج :یرارلم کک رت 1

 هدر درمضان ےک یک ات ےس یکے اک تار ےک یا گو ور رکا ابد یخ توج کن ایج رغما ورکی رتب دم کر ات

 هد اد من تار وب لاردا تون مند وب کپی لگو ات او لک ویترین الو صرع

 وداوژروا لمت لاج لا کریو ے لیٹ نا ےۓترکں ینا وج ےک لناقدنچ ۓاوسےھ ےس 0 کر نایت یگ



 حساس ا اھ نار کے ناروا ی ایت رب رب س ہی فا لاش rrr مور. چ ..نورظن ات
 ۔ےت وہ جل ہانپ ںش ںوڑاھپ ےنپاےنپا

 عشایری ںی ینا دون مرواہیعنقدہع ا قی... تاللاع ےک ںوگول قا ےک ہم امکل یم ناومےک ناروا شر
 ے دن ےس سیم نت ںیہ نوعبےراس تہب ےک نلا ںیہ ست ںوفادیم یلامرد ےک ایہ ہیفطنسق مج نشو ےک تن ایتسب یکن اٹ فور تم مان
 سا رک تامل ای نانو هر« لنز راهي هفت تیلور توس طب لاو نیک یہ

 9 گی رہ رازی )ےک ناروا نوط ماتی ترک وا کا اب ترین بحاص کیا اج ےہ لاگ اون: یرادرس یک اب امت نا
 لاج یک ترے رک ئ۰ ۶ ے رفت انکل بق اےک
 بوم ف رط یکم یسک آپ آدما گری تقوا اسب هم ترک 1۶ ےس ےنوہ بوس رشک اتاپ آسا لاقرب تعا یک
 یاس یی لمس اساس الو نا ےن کروم ےک انبساط مک کوا تقی تیتر ںی تسرد تہی ےس رک
 ۔اھایکداب آں یہی فا ےن سین ےک ے قے ن /اتدامش کتاب

 کد گیلاس ںی داق او ہیلع اھ ںی دق ےک نو یت ناک اول ایہ ت رکنا نہا شین نا
 ۳ شرم لات اوس الواروا ںیم ےس س ںورالوا یک ق اوس نومت نب فسی ھج ںیہ ےس اوسو الم نا اک قاوسد وا نم پی لیک ںی تاج
 ربط ےک لا بصط دعب ےک تافو یک اھت ہدالع نب اور ساک نا گات کیر وہ تموت کن بدع تدار یی گل اع یرادرس
 ات ےس ںیم ںورادرنمشر ےک یکن بہنا رادرس نیز تارکروا یی مدنمدحب کس شاکی امکان: دعب ےک سا یی دو

 روا ایک رکا ےس تعءاطا یا ےن یم زن کو: تی یک یسوبا ناطلس لاس ںی وسد ےک کد یا .. :تواغب الف ی وا ناطلس
 ولا ناطلسوکب س نشیب لدب ےک فساد الوا ےن ارگ ےگ آل نم اہ اک ا ںی شک ےک یا وای کر اتتا تع العا کف ولف نا سیما
 یورک کف ولخ ن باددایلرکل ٥صاحہیافرپ اےک رکی ٰئھڑچ رپ ہما ےن یس وبا ناطسدحب ےک ساایلرکرنم ضر ےل ےک تعاطاروااتصی یک یگ
 اندر مس نو اراک ےووالعوت روا بان فسیلد ادا

 کرا یک شیر نرش ا هد اپ یا ب تک یک اے ےس ںی ل قے لالہ وج ےگ آف رط ضا ددالعد الدارنانچ
 دالوا کف سیا ےیساروا یی اع کو ومارس فسر کروا ک ریا نب تسول ب رئ لب لکقراچ ےک نا شر ہک ایر لا فسا رالوا
 ۔ںیداب 1 راستا بوض فر گنده الوا رمی ےہ تی۶ ا سام یکن اے ےس یم

 روا ےتاجوہ رفت و یب یے یر لاق نورا ناشی کرار کدہ کا ںی دا س اراک دیس الو یکم یئارباروا یئعپم
 لس کرادرم نو بس اترا نا گا اپ ےک نب ررجلا یتیم لیدنم یب 2 ورد رس کف سیب ون او تکا یک ی

 یو اپ آں شع لجو و العون ور نا واز روا رے انام

 یکن ی دعب ناروا ےن وہ سارا ےس فساد نان نا 7 بلا سہقیرفا جر موم بج .:بلفم ہار فا اک ن یر مون
 رالوا اھت ےس لیج ہو ای ون وو امھن ےس یش لوودالاوا |ےک طب اتو کری دو ی 7ب0 شکورسروا یئاگل تہبت یک کر نالیم فرط

 رک قو الع یب ٹن: ودر نب علا دب نب ناودعرادرساکن ا لوط ئااابآٹ ولر گپ اے لج "وو العر الواو ویل فسا

 اکو نبات راک کس رامیان نات یوم تاتو کیا ۳

 دبا ناطاس نشاومےم نا ںیہ منو ترک کو لس گرام لا فکس نوا شور
 ۰ نو کوب رانا دعب ےک یارب ۔اھتل صاح ماتم اڈب یش تمدغوک نم رپ درو یاهو رس م وقت اوکی ہا ںیہ ںیم تدطاس یک م
 ناطلسناتچ کک کہہ ےک تب مون یو ا کک قے یب موہ کک دا ایمگےل تقوس ںیم یتراد



 نار ناروا اقرب ب س تی رفا یا rrr مو رصح رل... نودلظ نارا

 یکن اطا ےسا یکی رار وتا ےک ین وخد نکے سای ار کس لار بصتک ل را ایدہ او لیلا نکا

 انبار کار ات بتوان رهبر یو کیا و

 ےجر ںی ژاهپ سو اجر لا شلاق ناروا مانکن وطب ےک 1 تالاع ےک تباثیفب ےس ںی ںوکول یب ےک مال

 چ چددر لا ہک ات جاہ شنای فور یا رکن نور کا

 ۔اھتد سرت نو نا لس ادای اع سک ںولاد ےجرریڑاہپ لا یم ےنامزےک دعو ےن سج

 ایگگ اھب م زات تموت یک یا کاپ ےک ا غیلخ ولا نگ آب لاذیپ ہقیزفا نی دعومرواایگوہ کت ساک جات ع بج

 یاری ےس س وزرع نہا وتوم لگ ولف نیرو اکو ٢ لاگ ہیام ناطلس بج بیام ست تسکین
 نایک امت

 کت یا ماپ ےس باپ اے ھے مک اپ ےک اع کا نشر تبن وم

 باهنر یاس ادب ےک ا ارواایلاپوکت مولی کن مر صونہ ےن سارکک ت ں اہم ےس مایا یر غ آے یراورم یک لا یم بچ بج ہک

 نارواایگ آب لاغرب نادد وت یکم ئاق ت سو ینب اےس ےرس ےتث شش ہقیرفا ےن ای حلاوبا ناطاس بم روا یاب ےک نانعوباناطلس سیٹ اف روا

 روات قا ےک سا لت پی درون شش لیلا فا امت مات کد یک

 اھت تاج ایکو و یم وے یا من

 نشیب ےس ںی نادرا ےھت ےتوہ اش ورک کیا رواھ جشن علت لار ےک اند

 ںی شرم اق رسد دوا اھت اتر ںیم سوپ ےک مر اربع برع فرط یک ایہہ ۔ایق وا کیاروا اھت اتہ رسم نرپ لت مہلت ل جل یق کیا

 رایت بجا فردا شفا کیک چو ییا ںیم تم واک ب سن اک انکی ہ ق اروا تس ےس اھت اےک جان لاووج لو سر

 رارفےس لاودرمکے ایکو لاح یی اکر اورہ بس م اکا کک ی لاھ ےہایکراہنااکتیلقاوا ےس نا ےہ ںوتواکر ب امور تنی رک

 کس یت یس

 ہں رک 7

yz۔ںیم 2 اومدی ز ےس بسب کا نشا وس واہ تسردودایز تاب یہرداےہا کراتے سمامکن ولبا سی ےن با قے  

 و ی و و :تالاع ےک اہے ںیم س اربانارئاج

 کک افق یان ےس لاتے نا ہقالع کز نریم لوک تره ےک نام ز لارستان کس ایت ک

 تم نام رک ت شرو ےن رکی اہ ذب ف الغ ےک اما اکے یو یب وم ےس صح ریت اکو درگی کرب رہا صایکن اب ےن ںی

 ےب ےک بب ناروا ےگ یم مگن ایہ ا لم ےراب ےک نا یی اما روا ےس اک اج ا اک ا ںیم تالا ےک ںی ب کب نج

 ات بیر موج ےس ف اکا ک اوج تی ےس کف ما لاک قہ ےس شدلدایگ ہی کے اکرم

 روا ای دا ن اینک ےس جو یک ب رت ےک مروا فاق رھی روا کب تصوکسا ےک کرنا ا زاھ نایمرد ےک ن وآروا فلارواایکب حالا نس ںوہ ۶ ےل یا

 ردا بک سگ کرہ ٹروا یار« تست الا گر بن جی سیل لادن فدک وبا یر

 نت ناصری راهنصول سای لس یر اے یر را چون هی ش تالاع ےک مکا ںی ےریقلیف ںویور ات ۱

 ۱ ۱ ںیہ ےس ںیم سٹ نیم ل رقاب رفا نیرو



 نار کک ناروا ترب رب م تیرا اخ ۳۳۳ موم متفالج.... نوری ات

 7 ایک بصک نت [رایصما نر ابصوو کے لایخ کب انا لا شتر... تحاضو یه
 ںی رط ی اے ارگ ا گل باا ےک ۔رےترواے ایک قرط یے نادرو یاش ےس ا ےک ۶ا نیا ںیہ ےس ایکو ےہ رخ الا
 رشا اک ا ایج

 ںی نم نالو کد دس 7تک ی عز نئ اہتص یہ عر یکدم ان باک ناسکں یہ ےتامرف مے راپ ےک باسناء نوش مترو
 لام یک ایچ نیہ ںیہ ےترکںل یخ یئاب اک جاو وسکو رسل لوزج وا لاح نب رع رش کب ل اک ںی تیب ت

 بال

 تیپ مالک الف _ ای اکیا تسازواهچ- نزن اف نج زنش اروا ںی روپے جو یکی الور اچےپ وا
 , راول رن لاک و دوتا یطرشب ھوا ہن اککب ےسیج ںیہ اش یہ یکم اھت یر( ماریا )ںیہ بیر خلال یک
 ۔ںیہ ےترکن ام وکی نامہ ںیہ کت ہب نادن ام درد لو گو

 یگ روا ںیم ہ شاور وارلاتمونب ہتراورنونب ےس ںیم نادنان ےک زن کج رگ نر طلا لت بتکی باز لا... ہین
 ںیہ ےترکن ایہ مر کر دوا ین ہادوا کر انا کنار اینا ےس نرو کر ب گیرا ںی ج باوا ل الابیرت
 به گناه شا ےس

 و ترک ہت ےک کاج یر ھ تر
 بااط انا یلگتیرضحروا ںیہ نادناخ ےک ہجاتص نکا کج ںیم گنا نادنان ےک ہقئا کے ددای دوا انب ببس اکی الہ یابی ےک ےک جنا یی روا

 ۔ےتتاج سیب ےک یئاش را مد سار گی دے

 ےن ےک تموکعی وما ےن سج ھت ںیم لو ذو نی تہباےس لین تایصخشروم ان یگا مم السا توا... :تایفحرو مان یکن لا
 نب نامیلسروا ںیم ےس لب لول نیکو وچ نتداسو اراک کند ای يک مپ تیرا ےن راس شا ہلاورپ
 نوں نا ی زا والع رواج NII نامہ نورت کارد رش وادا و رو 2ص نیم شیوا وج نالع

 ۔ںیہ ے ںیم تایصنح وم ان اٹک نکلنا قدی رو نان نر لس

 الہی ا
 س نیرو ےت ہاشراپ ےس برخ وج یت اک وتنروا ہقوس ےک نشر قطا دا او ےک سائادداہرفاوج اک اگ

 ( م ڈو )کوم کز ورن ٦ک نیلا ءاشناروا ںیہ

 ہت روا کور کس ہلیم او ہک نادان ےک ترکی ما گا قا :تنطاس یکن اروارقبط الہپ اک اہص

 تہب کس اصن هال تس لک یا بلاعان اومروا ےس ںیم نطاوم ےک فاطعلارواا نٹ ویز اب ےک ہبخزوج گتینایام روا

 نکرد یا یکجا نوری نیر نر حجو تب نی منہ ءناخونہ ہدطوناء نانقرپ ںیہ و یجتاسےک ناروا ےھت نادناان ےس
 نل زوج قرن راس شوت نانو شیرود ےک ہیلااردا یکن اکا تیرشکا اش بنام کش تا یا وا
 رم یخ سروے ین کن ایپ مر ئاوکے ان بس الا ہرا ناک أن نیا ےس یک ی رانا نشر وم اے ردای ےہ ہال ابن نب تب رک

 کما کت گیم نکا برف تیرا وت مدا کے ایکن ام گپ

 ےک



 نار کے نارا لات بل تیرفا لا rra ر مخارج ..نورظنا جرج.

 اھت الو ےنرکع وجر فر

 ھج لاین طاس کپ اپ سا ےس د دام نی یکم ز ےن ےک لار ےک ش | : استوار دانم نب یکم ز

 اک و غیا اس با یکب رضمایسو ایمر ےک وار از رودان نب یم زاھتےس سم لوہاشداب ےڑب ےڑپب ےک لو بہ

 تی ئوہ ظص ںتمولعیکں وعیخ یم ی رفا بج کے جو یم یتتخواعم یکں وتی بس اکی ل ارور بلاق وار فهم شیمی ز نامه لسلم

 جن ماہ لو نما ایر اہ اک ت رح ترس اس نر اے دانم نب کز

 ٠ اورم ENE کت وک یتا یم برغم نایصردروا برضم ےۓ انا رکت کروا کراہت تم ےس دتا روا ہوا رخ کک
 ا 09 7

 وت قاتل با رغم از دوا یک شرم برم یھت یمن هد کل نمک نا برد

 رک و مس کوچ کس دم اپرا دات ناش کرا تاک رہ جب ما اک ر تام ےک دانم نب یم زوکب کارم ج رغما

 1 ار تہ پا ا لب توجب نامر کس ناو ا مردار تریلی کاو ل النو یف زیاں تروا ےگ

 ج فرار لا ترا ےس ن پا دوج واب ےک ےس اپ ٹو اکی تمت کالا دبی ناک اک ملاک وہ یاب فرط کی یہ
 اقا یا سا مو قرن احاکل ہو ےہ ردای )اوہ لزان سیم ناردیمم سا یھب اقرہ وج ےس ںویماع کاری قے ر

 ںیم ےہ اک یک اروا ایکو کن وکو ن اک ذانع نب یکم ز ںیم ےرصاحم ی اروا الچ ککے کادری دید مای یر

 یرا زگکگ اپ تار ییا اے کیمز ت قے دوش لامار اپ ورود نلاس اکیا امان رکا ماس اک یلاروا تششم یب ےسا

 دریوو رفماب ریا ازاپ و ساخت سرا منعقد کن ادا

 رسان هل سرش الحاق نا برش رکب لو خو باقر ب

 لب متکی ریبعل مرا نور نرود روش ادتف کین وا بم... :قود حس روم نب لیئا سا گدانمنیییز

 نر »رس دیه خاتم را حگارا باکس یا ان کت ادا

 روا ںیہ ناوسیےک نت لپ هم ےک ار طظ نام زی یکت طا یک ا ئل ےک ےنوہدنبہعلقل یم ہوک اد شی یشارپش ےن درگ اروا

 ںیم کرب دص یکی ا رعب ےک سا اھت کیا ےس ںی ںوربشےڑب ےڑب ےک رخ شا شن يا حلق بیر لا اد« مس روش لا

 ایک باقم سیم ہلافکے ات ےس یز وبا ےنروصن لیا بج رواج تن وس

 تا ریو وال 27 بانين ۓاروااو ہک یر کر باقم اد اس ےک نو یکرب ب یاد ےک لاتا ےنپاروا موتی پیکر مز

 دو یتھنے ا وٹاوہ پا دے برخ کیمز ب جوا کا 70 آے اے روع تاریک یا ےن روت چ مل

 یاس لار وا تیر مات ےسا دوا یاب رف ترم تس اا که ساب مامحروا لزانم تالق مر یش اش روا انہ رادرس ایم موتی پا ےاروا

 تان ےل ےک یگدنلب روا توق کی رمو ن اردد کا ےس یا بج پر اترگ۔لباقتم ےس ہدارخمروااپ رراگددم کک ول دیبب شیم ییمززوا ید یھب مول

 ۔ےت ئل نیجلاوما ےک اروا تموکحے ںوھتاپ ےک

 لا !یتحد دلو ااتکق شا ےک فاشوج یاب روہش روا ے بو فرط کوز زرع لک اوج ارج a رود ل اروا

 ایکل تاک ا یک او یر ہوا هارو شی کز م تملک کیمز س نادناخاک ع امتی ردا ےت سیم لوزنکےک

 ہورواے ادیب مارا سا ےن سا ون یک ری ےل ےک ےی قم ےس یک ےن سا ںیہ ےس شی ںویماع ےک نا کو رزٹن بین نب وا

 ایک شکں اتے یا یک ت 2 رواج نب ھراےئدہ تن ش مہےک یا جت ادرک اکے ل ےک ید سا ذ مقا
 ایل ی



 نار مکے ناروا لاق م س تینا لغ rr و 10
 روات نزد اا وب تاک نایب ین لا ات ساقی ایش ہار تط کپ ابا نس

 رکے جافح اک کوہ ملعایکت اب سا ےارواای کوہ نیقیلاکت کال یت اوکرت  حشیب کک لام ےک اپ نولاقہپ نادیمدوا نگ ٹکا موس وار
 لیکر روگ وس تر شر ںی یھ نفاذ یزادعب کرک شد خرکیل لا ڈوب راوی پا ےن او عام

 ےس شدت لا ااط مکس نا اما لر نام ساکت بر ہتاماقم ےک ےنوہ لاس کون ز نایب یدک دکل
 یکم عمر ناوریت ےن اروا یوم واسم زد ا ریما دای
 یوم روزکت ما اے جوں ہا ہنی یش اخ یک مول

 سایر کد ی مر 2 اعاکل یز
 الا پام فین ریہ ارحب ےک و بولغ یے زای مہ دنلب ںاہ ےک نا یکم اتماکی فالف ےہ جو کو٥ شیر لوک تاک
 یوم اریپ تجارت یواش تساوی دہ مزار »بم تستی سلیم لو تم

 ےودارفمرکک اپ سر ملیص روا و یپ وخ یک روا قا پس ارغوان ساز زما ےن لاب جک کت لام
 ما سش نا ےن اروا ید ے دروڈ کاب کت سوک ییا ںی لا و ےک ساروا یک لیک ا ےئوہ ےناج تم قوم ےن ۃوارفمالاجھجتاس ۲

 ۔ایکل وب مک کی انس دور تا کم سر رقم

 دخت نا عفو دس :تسلقی کل ارواح اسےکر بما ےک ہوارفن سکی کرہ ز
 ول نو اع یک ادا یئوہ تسلی اب کےڑ ےک ساروا یکم زروا یک نج دی دش ےن ںوہ ناروا اگے تام کج لاو
 یھب رت ےک ر توک ےھت ےک تع ا کیا کب ما چک کی زد لا یک تنا تیا ی: تی ےس

 وہ اھ ینہ یھ راو اک عام اروا ےلاو ےنرک ئل ےک ددم یک اوچ ااو ی اع ےک تھی یکی ادارا ڈک کتک سما
 ایل: توالت وی لار یوم ےک رمو یبا کیمز کے دای ےہ یئاھچ کرن

 E و ےک سا ےن یک مز نب نیکلع رقم :تنطلس یکی رمز نب نی

 رسو اونب ےل ےس سا تموکیکیلقع یب د تموکعی کی رفااوسےک  یلقعے ا ےن رفملا لاعر ہہ اھت فورم یم ےن کک پچ ےسدنانز
 ہک ادھار سیا ما اکا اب نم منا ق یک لب او اکتسوکحیکس ار یک ب ے یک
 r سا یی ارا نک زر سرا امہ ٣ا قروا۔ یا 1

 ۳ ۳ اھ برے ردت لاپ د نم ریو درکل ےک کرک هارد لاروا کک نج ےس ںوج فٹ ان رن سیم امی ۱

 فر طا کو رعب بحاص لو تن نیم رکن لغو ار نر ربطی وا رفتن هام تا (لوماشداب  لاب#

 اپ ےک یماونم كس اضافجوءاسور ارواح زاشواپ ی ےن نیما فرط یر رک اب بس ووروا یورک
 ید سل مت کس اول فک طی لودر ی وند ابد دز ید 2 اب بطری سا

 روا کک اے اے ر ےپا ےن یکایک کب ام نشے رقما بچ :لاوحا شرگےک توک کرا انم نج ییز لآ 1

 بج حب ےک کروا وچ لام یھب مت روا ناماد نکا ےسا رکا ت سب ہک ای ری تام شم ۳
 رزم یک یا اے لصاح لالقتحا بوخ یھب یم ےل نس ےک تمولق ینا سیاہ کا وہ ناشلرپ تاب سرو ااوہد اتار تا یک شکر تما
 - ادرار
 نایمدد ےک نا سن اوہروآ۔ مچ جان ہد وک ن کے ےک یہا ربت یکے سو: توا کک کیمز بجر ..:ایل لدپ ؟پبذچ کسب



 نارمچےک ناروا نقترب رب ںیہ تب رفا لغ ۳م مسح مش .. نورظن را

 ر ناطاسروا یک ل سس مناسب 1 نیر یو ہ تسلی انز ہک لابی لو گنج دی دحش

 لئارش یھب ارفع و دام یقاب یر را بازار لیست کس نرو يک وطنم بوته تنگ کس برخ مروا شاو مولی کن یکلپ ےن
 ےن ںیہ رب ےت ےس در فن هراوو ریدر یب ہں جت لا کیک وکت قاط یکس ا یوم ہو روا ایوب توک نیلے جو یک یورک

 اش اللد بج کشک توک کتی را ےس اعلم س نر کس سر برم تل اندکی نوش
 ۔ے یراای آم لا ًابیجاید/رر رش شا انپا ےا ایک ری کل ا بجرھچپایکدس بوٹ ےنرمانکرو وا کت زکتہب یکس لا ےن ناطلسذت

 یت ویک کی رمز لآ شی قی فار ہکوہہظحال ؛ ٹا

 رفتن ادد نسوا ںی لتا ےک رک ع ن اوج کوہ عین ںی وف یکں وم وق یی تہ یکردنحسےن شیر سم ناروا... ناب لوک ی
 ھچ ول ٹنواوسےا ےل ےک ےناھڑب ہلصوحرب روا ایر وما  ےنرکک جت. نیر یاری. شش لس لی اس ندرت +

 ںیہ ےک نا 24 قوم کج یار تیر واک اپ ےک رفعت وہ ےھٹنکارواایکم اوم ںی سچ (,,7

 نیلی سیم سررت ںوتسارےک الرج ےل ےک درب کل وتوو اکر کیت یکتا ےب وا یی یا ےک ا دلج یکدم یک

 ۔ے ورکر نب یک تارے جناب زا اروا ایک چ ب لوڈ اھ ےک یادی رویم

 اپ ےک اکا اید و ی روا اید یکے ف رشته سه نیا روت یر رواں وج لیکر پاب ےک دبس ےن ا بج ہکک ت اہ

 پا تفو تاج ںوئاو ےن نیر وا اد لوک انا فرط یکراھج ےن سج ےساھد زا کیاب ہک ہکاھٹا لوب نیل یر لس رم

 راداکں نا بک ماتم دو هارو ا رها رواابآ والباد فرو رب نیک وت ترب تہب هل متال ار اي بت

 دات ام کاپ لاہچاھتتنطلسلا
 سنا کیت رگ 6 قبر لس ےک

 ید کک رلع یکن ات یھاکں وی تک نرم رکرکذ اک ا مکا یجایدرکل ور اصن الا یلا نیا یٰسیپاشداپ ےک ںویئا ورد ناروا ایکو ب لوف
 ورکر تا اک وکد یک ماونہ ےس لادا برخ روا

 بقا یک ہلوالا ےساروا تروا یک اے ]سل دامن: ..مماتر اک اکے ےک ی ارواداٹم نک کز

 یی قم انپارپ ںوزاھچوا۔یبد سیٹ مانا( ےہ یلاج ید ےل ےک یئازفاتزعےس فر یکءاشداب ج کا شپ میل ورا تعظروا_ازاولس
 ۔یگ ام لر لگے ایم راک عن الٹ لام رواج رواایاورکراوس سیم

 بت سنا شیت سا اس لی مدرک کت رکن را وا. قم نیتوکی عکس

 تاپ لاردا ے رک یک ارم ا تزداد ی تی لار سا سس نو گاری روا ےرک

 نا ا رکز ا آ کک نج ےس برخم یل ےک ےک ےس سئاوکت اقاعت ےک ںویوماروا ےل ےک ےن رککم وکی راھ یا دکل لد دعو یک اک

 -ایآ ٹول یا رجب ےک ےن رک یصحخزوک اےس ا وک آان نیرو یک اچ ہر اق س عب ےک ں ویو

 دعب ےک ےن رکل سام کرکے تموت کن اوری روااوج لزان ےہ سم نادریقن وج شیدعمرھتی یزادعب.....کگننج ےس بر رقم یک نیل
 برف ایک وکف رططیکب رم اوہ ترکل ارگ یب هک گی --“ صصص 1 یا ایک مت لی برش

 ہد اط نیا روا تنبل ربات لوک کک بج روا یک ا اھب فرط یک ام لیتے آےک سار زن نا نار کش اکی سوا

 ۱ گاھب ےک ٦ے ادد نک ایک رط یادو ذی ےت وہ عج یم ناسا ان کا وہ مولعمےسا بج رچئابدرکواپ روایت ےارواایگب اج کت رات
 رش سیا ےن اروا یلرکم اوکو یک اے ںولاو ےس ر ےک ںاہو کی ایکو هر اکن امت وہ اہ تمت وم نیکو ائ



 PIR م مت عنورلق نا جرات

 روااوچ یٹاو دعب ےک نھ ڈس وکططزخ ا ناک اھ ایگ اید کور ےس غش ب ےک آے برخ ےس سیم سالم ا اکد ھم ےس اروا ایرکل فر لر
 سا ےئل ےک مایا نیکی درکل اش ںیم تمولقی کس ا یھچتر سوا سٹیارطوو کی کت ہا یکت اج سا ےس رفمل نب رات نیکلپ سی یے
 واتس ںاہو ےک یھ انک ضیا نا کور اق تطاس یک 1 ںیم تاب قم ناروا یکن ام تاب یک لا ےن رفملانیرارت ایکس اپ کب
 کیا تسمو یک نیکی کیے ےنرک

 ۔اتاج تقاکس ا ےن نیلے وہ رورفمےس لاپ شادی اچ فرط کب رغم نکرد :اناجہرابود فرطیکب ماپ نیب

 روا یاد اکر یشاوج نور اطاکروصن ےک سا ےن زمادغ ےک ا وت یکم توف نیک ج روا 2 .تمولعیکا نیکلپ نی روصنم
 ترول یک ب رغما تیر فا منفی عے ادوار قا نیو رر وا یف ماھتروڈ یکت صولعی کہ تصدعب ےک سا ےن سش اھت ہی دایکپ اب ےپا
 اھ ناپاک قی ےک پاپ ےنپاروصنیوا۔یدرکر پک سیب

 ےک ےک تیم ایش یک ا یب ےتانہ نرم واایانب نارمکص اکر یساوکف وطی یئاھب ےرسوو دوا تیرہ اکر اہہڈ وا یئاھب
 ہیک یر تارو  سوئاورکاورکواز آے ںیوھتاپ ےک نان ےا ہد کاایک جاس ےک ںوج وف فر لا برق سا سی یے ےئل
 -ایلرکض فردا اہک تان

 ا ۱س

 نار ناروا سنا

 زاب ےل

 نااھتر بھا اک اف روا اھت اط رقبا لیوان«: زایگفرط لعاب تورو لو ساب تزفوط :تساگلت فول
 لاع یادواایدرگرودے کن یکب رخ ےس ا ےن رومی زادعبایگنآں وٹاو فرط یک یشاروا یئوہ تسگقوکت دول وتاو+ہلباقتم ن ایمر د ےک لرد

 الت کا سند نادر زن نیا سم
 لار تب کن وتاشل 1 قلا ماش اکپاب کس ار واک اوجوکب نت اکا نللادب ایکی رط دف نکن روتر ۱
 املا هما فسین ےرنشاب کیا ےک ہداقر ایکو تو وی 94- < 2سالش بتن وزیر هه
 و هدر کلی وخ ب وف ن ایمر د ےک اےس ہجو یارواایگایدرکل ڈوا ت ہن مرلق ےس جو کا وخ فلا کک

 دام ھی دج ماعا شاک اع یس ارد اوج اق کرک تاچ فرو ورک سرور... م اع اتارا
 لا شیپ روا ایگ آل اپ ےک روک ور ت ہر یے ے۰  -صص- 2 ےدنانز نیل

 کت وافب سہ 7۸۹ یکرم ذ نج ر اہہاوا یھت اسر انہ نار کم یعس نب ل والا باکس ا روا ایکو تول یال کک تں اہی اپ درارذگت عاطااک
 دی مال اسد یک رہا ا ےن روس اک ایک اھ ب فرط کب رخ ےس ویک ف وف ےک یا راہی اوبا کی ئاھڑچچ بوخرپ سا ےنروصنم

 ایگ آں یادو دن ایگ دو وقم اکی یلاووکروصنم وا یئوہ من وف کل ارکک کل اہی ۔ایکب ات

 ےک ورید کنارم اعلا ےس یارک کں ہی ےس ہجویکت سکس ایپ اھت پر لج حرط یک شر ہیلو اروا ....: روا تم ازم کر ۳
 کد ییا وتار ےک کاکا ہوا تس دان زر ج ایفل ز ی نیک نا رکے یو ما تود س کا ف ےس ر ماع ت اکا

 نود نا و جے ی نمد بج ہک تام نایاب راس کک تم کیا ںولودددروا یکدم یکی اے ییہ زوے اپ ایگن امعا

 روضنم اچ سروااپ آل یم موقی یار اہل او ادیپ فاتخا نایمرد ےک نا یم ج۵۳ بت نب کام ےک درک را ےک افرا ید تست

 یکترع ات ےاروا اب درمار کد ماھفاروا یی زنا ت زم یکس ا ےن یاو ایکن اوربت سس اور اپ ےک رویا پا اما
 رب اف روم شر لس نر یار



 نار کے ناروا یارب رب سی رفا لا ۳۳۹ میم .le نوریظن را

 گرد ودا زو لوید روا یکے ےک رک 02 تاس ےک ویانا ےک داعروا وطار ود چاک ویا اروا یو یارک یکی تما

 طیوبضم حرط یکپ اب ےنپا یھب دواب گکچ ردا ےک نر شا مولتی اروا ےک گا ب ےک آے کک اراک سکے دان ز ےس رو کے

 نک کر رتل ادا شاو تش وب سه روا یگ ممے اقمم ےک طعن یکم ز یو آف ور ےک تان ز ںی کک ت لامپ را ڈات نانا

 و ےک وہ رت ںی پروا ایل ٹولوکعخ روف یک فوط روا کک تقلاخ کلاس مو ترا لالع+گداز+ کے ںی ںیقلح عر ںیضا

 ےک ریعس نیب لوخلفوکروصن نی سوابٛاشداپ ذی ۓوہ ترکی رازیپ ےس جو یکں ومانراکےک نااھت ت سود فین ل ئاقت اکر ون جر ہلا

 روایت سیواب ہکوج ےن لوہورکں دڈود نوا د کل ےک ےن رکف رج تا ےک کز یورو ایپ لوفش سم کج مقاس

 دام داب رواایکرایقخا ہت سار اکداھتا یھب ن لود اویل یپ زوج سی یلآے نیر ز یب روادیعس نب لوفسف مت ےررکک چپ ماسک دام

 7 لوا ی ایکو واب نا لر فرش بالا تو روا و تستر زی وار سن لوفلفےن داعروا راہ آنر

 لسصس ےن دار وا یم ےن ںی وونس لبقوکں وشال یگادواےب اک ن ای ےن م ا۶ ہا کا ییج ےک ےس درک جا یدکی انی د ابرق

 ےک لچ ی اپ ےک اعود ںی لک یہ کک کج ےس یتا ہوکر ش کا ےس ناروا یکی اوت ا

 -ایگرمدعب ند نک سااھتاوہ تو انشا یارک سا ذو کس« ش یعنی زر ....:تسافو گیطعنییز ۱

 7 لگد مد کارم ابر ازای او سگ طرشت نوک اپ هک دامی او نیتملم بج سیراب

 ہرضاح اکرشارا سما ان لات بوق تور ارد ام داض بوث یوہ ےتاھٹاودناف ےن نان ذکی تے وہ نیب پت ےسج

 ب برخ کف اے دج 5 ایگ ےب ےک سا سی ڈار روا ویک ںی باقم ےک واک میپ ےہ ا انسب بسی ےس ںی واب بج ایل

 2 11 دن رح یھب رش فروا اک ی زة بوپ ھانزرواا یت لر کر یز

 روا ایک ینا دامن هم اکت الام ےک عانوا ۓاج نایمتمولکیکزطنطقروا سٹ٘پو ہک اہاچ یم ےس اہ ےنپا ےن شاداب رھچپ

 شیر کلاچ ی نود نا ےس ںی داب ویک شلاخنیھچے ن سا نکلا پک رطیکہ طتوریارایئاھپ ےک اح ےن شراب و یک تقلا

 لو لٹ تعاطا یک ا یکن وب ےس وہ تک دوکع فرواوکسایدراجا ئل ےک شالح یگا ںیم فاش یک صو کر ڈرو ایک ر ط یک اش یم

 یک یکی ولس چچا تب ےس ںوگول نا ےن آن نان نبرد نی نیا ناروا 2:7 کے ےک ورب کش اراک

 ملت تاپ لو زو ومرت لسور ہت ساب می یک تیار یئوک تا ےک اروا ایک وک یکتا ےن ںوور نا لا ے فلاو کوچ میڈارباروادامج

 دال تسیزرواایکلباقم ےس نا یتردناےک کج داایکب قاوتاککل ا ےن سیلواب یک یاو فرط یک لق واج نیک کرک نا

 ےس جو یکے ن ڈو تا تحبط یک کیا اکا اتادم ماسک رم نایسد کس بجا چاپ نرود نا... :تسافو 1 شراب

 تاب ال ےرواایگو+ تو

 یا کافر م لام اے وا ادرک اھٹاپ ںوی کیک دف کسر

 ود بدو اب کت سر اسیر یاس ےک لا کوہ مالا کت افو یک واہ بجروا....:تفضاس یکں یلواپ نب وما

 ۱ ایوب فا ترشی قدی کک دار و
 هات یا دا دراز ی نه را نزار کل يا هک گوی فرد

 ورا اب اے عما یورو یک عتود یک اروا یاھکت ساک ں وع ےک ےک مکا ےن دام کای ےک

 یکم ےنپاود جا پرش ساز علا اج رک مامان رک

 باوناروا طولی ے ر اصروا یک ےس نا زر اب دیک تم کا دداا نادات بکا سوی جن انچ



 نا ناردا لقب بیعت رفا لات ۳۳ م ل نورلغ مارات
 زمان طی انچاہکے لک ےک ےنڑو پے ےک ع ے اےس سم ںوربش ےک برغموج ہدالع ےک لاروا ترھاتردار یش ادب

 1 ۱ یئوہ مت کا نامرد ےک نب یئاڑٹواءاوہ تر ردعب ےک نل تامھنا ےس تہب ےس رای رد
 ےس یک ااو اتنی کک ییہ زیب کوا زہمکف کں اہی یکل ام ترب تہب ےن حلا ٹو :لیم ےراب ےک تود وی روا لاپقتا اکی ئواز
 زانیار وا اهم السوکسار کل چا ہدایپ دواایکل ابقتتسا ےس تکوشو اش ید کلا اس زا ے تاب یک او روااوہرضاح ٹاپ رد
 داند ےس ارو ایا رفت ےک

 _یج موکت یا ےس بس یکں وتر فا کرب بیروا یی ل وک یکی اں ناوریت روات فا کی ناو یوم تیز لا
 تالاع یب ےک هرو طحلاو رک انجل اوایارب ۶ مئالو ےن قرا نبات لرو وات وخ یکے ےس رک رف یت ہاد رپ وک کت لود لا

 لړ رخرکیو لام ھچ ول اکف نواوس ےن رنروگےک ا ایہ ڈ کل دنییکےہ ایگاہکں یہ ارت گتادقا ےک نایات ناک ےک
 نا الہ کا ےہ اکا بک یکی روات حل سش لرب ےک ںولیک یکے نوسوکی دنح)وہکےھت یر سا ےن ار کے وب ےک ارواروا یھت
 ۔ یت اوم ملقب سای خشکی ار تاس ضیا یک انھی ےس ےس د تت۸ ٥ یکاروا لام چ وب وک نوا ںیلوکیلنزدوحس نب لوغلف یم
 رورو

 م بس ناروا ںی وہ رب کک نیم ے تا زروال کت ہر لج نایباکں وکی کا جوا ....: تل اف ل وضفار یک لا
 بعز ال داف اےک تموکک ینا ےن یا یھت ادب اک رم قهر اس بہز یشن اک علا دو شان کا تو افرا
 ٹوک اوو 6 ےن فار یھشوہ ہک کر وااوہ اوست ڑوھک ہا ںی لشوج یکن کیچ یلاڈ تنا ہضفارداایکن العا اکے وہ یک
 لٹر طیب تارا ہرگلھپ نویس وہ تک کی زاوا یکی ا مارا دم م انے رر وا کولا ترق ےس کچ انچ 1
 شا تسلط ارج مقاوم زور کوب کتان کمر سو نکس لگد مفاد زور اراک
 لدم ایر مرم کا ےک حم اروا کوچ یا ڈا وف تایمر ےک وزود اہک ت اہ ایک اھت الخ ےک سا فسا نیک طاق سوسک
 او لو تحت ےک و ھا کا وہ ر ٹر ر قار مترو یوم تانک دے ےک نااھتے شءافاف ےک ناوج سر ےک رمق ں وکو ے رب
 ارام ںوگرواراگڈو شواو رپکم ان اک اروا

 کس یون وا یئاددداایآم اپ کم ئاق اپ ےک رتن ر وا یک اھد جل ےک سااھتے شیدادفب ۓ الخ وجرداقت نب مئاقروا
 اید لک سا نر نیکو ام

 2 ناهار برش کارا ها سا رت ےس سب ںویل الہ وج اھت ےس ںیم ںوگول رو قفل کل و هی ں م بر غمر منتشر وا
 بارخوکں وین واں وقتسارر آں یم ںورش ےن ںویماع ےک لاروا رصتمروااوہ ے تکراشم یک زورابلا ین یازده لای را
 یر اهن مکس نون وفا ساتن کلاس تس سا شییدحب کا و ےس جو یکل وج ددقساےک بیک
 ےارواایلر کور صا یھچاکس ا ےن ںوکول نا نی یلوانپ نادر یق ےن ایک یگ وہ یئاڑابوخ ےس خوف کر علا یم ناردح لتروا کوہ تست
 ایکو مدام تیر فا کک ت لاھ ایکو م لوط تہ نرکر وک اھ روا رکواسفاکن ا لم ںورہشروا ےگ ندا ذا

 نارتھ تام ےک ای ریما یئزصلا یک نب سیم فام نپا سٹی م2 ایکو ہ ویب کلا زا بج .: تاثوروا حرورگ لاوز اکر لا
 شما یاب دارد راتسکتشادرب ںاتخص یک الام ںیہ ورد ایگ الچ دمروا ھل رک اکے یب یک نا سب تظافت یک دوا الی ےس
 ی یداج فرط ں وراپ سنوات کی زر دیاگ هاب کس ردای تاب ہی نا کش جتایکپ اب پا یھیود سیل ابآں اہ یھی اٹ کلا

 ٠ یوم تافو کا شوی کما موہ می اوزاکس افق



 نار مکے ناروا ی اقرب رب س تی رفا لا ۳۳۱ ا رج... نوری

 شاید تس سید سل چه تراک ما ناکام نا رم. شو
 ۰ ۔یگیوبی کر سود ےک

 ےن وہ ےگ م وے لپ کوچ بر روا یلاھنس ےن مین ےک سا تم یک ادعب ےک تافو یرہللا...:تسول یک عم ان
 روا رشوه کس لی فرصلاپ کس روا بلا تیر فاو کک کن امی ےت ےہ د رکی دن ی فرط کت یر اردا
 لاما را مر سافا اوب لم یوق س اشا یا کات داد اے مودوک یر وای وار یپ تل نایمرد ےک ناےس کاپ

 ےک لیکن بوم ھیودازہاےت ےہ اجاندلماقتارپ تاب یکے لین مومن یھب رکن لاک باقم ےس یر اکس ا ےنزھ/ نب یت درک
 ۱ -ےرتاداکو ۲۵۵ب روا لو+تسگنے ا ےس وو کے فالف

 ہرصام اکن اسارخ نا ےن ںوہنناجییپ فرط یکس أوکں وجے یتا نوچ اکر کی ۓاروا ایگ چپ سوسرکوہ ہدروخ تسلقے ںاہی مت
 سورس اروم وا مان کد رک

 لاپو یک ا ںی انتر رت اح ہجاہتص نومیم نب دات ےز ملا رب ںاہو نکیل ایپ فرط یکن اورق وک ں وج ف یک اروا یکی دق روا ےن ورب
 وب نده رم لا تا ےکرص نو تاک جو ذر یک ا ےن میک یب ایگ چ فرط لی دعوای آب لار داوت کب کم لایک
 یا روا ابدا مام سیم مےئ+ ےس ارپ قلت ےک ساروارب سا ذیل رغ نادری ےس بخ ریما یک نب یکے ےک یا وتی آ او شانس لب

 ےنرکل ا وک وف یکز سل ی مت تیر فاد مو یک اس تیام کن رصد چو نگار کل ارت اردو
 ے آہ کے الا کس با لب رقم رک پر کے تیر فا ت اقوا لتر صاروا ت ےل ںیم کت ےک ساوکرص ان ئل ےک
 لا يک کپ ق ےس میوی ےک وای رکی راد شر ےس ںسارکد یب ینپا ےسا ےن میر وا یکن ےن ںوفدد سری اتےہر کف ت اہ ےس
 لس لار دلت وی ذس لو روي زوم تساوی اور کس متر لا ےنپارج اہ تی نب یھ
 ناز اروا ےگ ےس د لاک ےس ہٹ کا روا کسو رہن م یک اہ و ناک ےک وہ لاو یم ناوربق ہو ذ ید تسلنوکل وار ع ےن ںاوتایکل باتس 7

 ۔رواے اکا ےک ںوزابماج ارب وا لوک نا لاو راک هک شف یہ ےس ۱

 باد فر طی ادیان سو دیدن دا کیا میت ےک ك ےک لید زرداری دہ م ےگ آبا ارپ وز روا ہم

 تماما بان قفس لا کینه زا نر یئاھب ےپاوکس قد بلا نشو ميز يک
 ےن امدا! لاک یکے اروا یگ آں ترک کے ںاپو لین وردا ای رک ب س آن شی اسب شرک سرب
 لٹ کدی دی اپ ردا چ تاب کھ کپ ناکہ دداا یل پ بلف ب ےک یر رب ہقیرفادداہیخز ےن ای دداایگرھرپ ںی و ہو کک ت لاھ کد دان

 : اپ لغات نرفخا ےس یم ایر ن ومب

 . ایم تش وید اد+اترکی انا یکت کوشو نامش یپاز عمل نی یو ا ...:تناثو یی

 نون یارب سادوااوہ ےل یک یکتا زاغ ا کت طیب لاو باک ازای ترنم نيرو :تطلس یک 3

 وب ین بس عروس نوک ان ل اروا یارک ٥صا ہہلخ ےن یا
 یر روا یر روا لر راقفا تعاطا یکں ویو رابود کی کرایا یت فیطای کیا ےل ےک ےن رکا دیپ تو دا نا میت

 -ایداٹول فرط کب رھادوکں وج روا کش شو دددع سیم لوضتیےک ںور ڑچچ ناردااب درک رسم از ع ےنپا یم ےنرکک نج ےس لو

 تہب ے ان اکے ک انک ںیم ےرااپ لئاردا اد بلاک جج ےس ماوس روا وجرت فدا نت ردن ا وار هنگ تں اہ

 یک توش لا کی اجا شوش هرکس ایکس دا کس تافو کارد نر



 نار کے ناروا لاقرب رب متی رفا یاش rrr مرج. رلچ.نودلظ نبا
 را ایم متر بوت کا افسر نایک ا وت ایکو م ت ی نب یک بج روا... طل ی نک

 اتے فی ںیم کار خمار عا جات پروا اوہ تمر قرض اج رکا ےک ءار اما بیپ" ارد عن وف پا ۔ےہ ےس لش راقت کاج لا نب
 ے تکوشو نااش یک سا ےن نلای پن یتا مکا ےک سنتي هراس شل زاد کت سیم سس انس لب ناجا
 رو لات ا ۱ما تشگےک مون اددرکے ا اجاہکی گڈ ای وک السر وا لم ےیل وت یوم لاو م تع اطا یک ارگ بوم

 روید لوکس لا راي سا ذس لو یی وف کیا کب رش اما ھتاس ےک یراعم یتا نت نو ال
Let OLSEN EPL mag IL DELےئل ےک  

 ریتم ر نایب ںی تالاع ےک یل اردےسار کا یج ےئاھکم ان تا سم نیا اک جایردوا ںیہ ےس  یکیب سال
 تیک ےس یہ یہ ےن یک نبودن کارا ساک تاک ارگ شاه تاک ےک
 (بارصاپ مک شاو ) کو۲ ت و رمی داو شاشا یارو کے کی رایت کک وا

 روا۔ ین اسوراب تقو سار یک اب نارنج کلات کنگ. :تنطلس یکی نم نص
 ےن پاپ ےک سئاروا؛ یاب ییرادرمذ ےن نوک مالخےک سادعب ےک تافو کل دنص یہ ایراد ز یک سوک کی اے لدن ماف ےک ا
 اتا ای قمر وہ تاس ارم ن ایمر د ےک نا گوی یت ایک اار ڈے برخمکولم ںیلعیپ مےس ا ںیم سج کت لسارم تو ےک فوق تام ےک ر امر
 واں ورتشاپ ےک ساروا یارک وک یتا ےس ںیم لاروا یک نب ےس ہیلتص ےن لا ار لاس اکےڑیہ یکرکہ ےک نیلام نوھیل بتا ےس
 یلرکی چل ار وای کیت ویا

 رالاسرپس کس یار وا ےگ آف زط کیی دہ ےک ےک کا کک چ ےس فرط گن تب بسی ابن کشک راه لب

 رہا ںیم ادوا یھ “كاب ذ ےن یکاروا اھت آکر کت رے قرشجاھت یل ارمنی جر واتس یک اطال نب راز هریک نریم
 تفسير ايد لو ایگاھچ رپ سا دوروالرکب تن ےسا  نن لب کلاس کش شرط ماش اوہ

 کا ده بجا حاصل لاری تا ےک لادوایکرایش حس طرق اهر جا
 وج ومدادعن تہب یکں وینار نل ا درود دارت تکست اد ناور ےک کس نر کد صاف یک ال قیر دارت
 رواج فرط لی رباتیک حور دج ےن اروا ان ری ران کذ سگ ھتاسس ےک نا یھب زا اور اب کیا ںیم نج
 لٹ نا ےن ںوناملسمل /ک ت ں اہی یئوہہ اپ شه یاران سی ترا نا ادر تروا ےک ےخ روا ے ره لئاس

 سنو اھم حت اسےک ےڑیب یر ےس اار الاس پاک طار موج نوم نت 20 لی ناروا اپ
 ہرضاح ےک ہما ڑی کک ان یر ایدگاکۓ ول فرط گی دہ ورابدد ۷ داسف  حاوفدرگےک ہلیقعےن

DA7 سم اے نرو کس ساب ا ےک تف نوئ: ھی 7  
 ںی ہہ

 راک

 روا ید درکت وانعب ےس نس ےن راج وت اھکر ےک ضب یی دہ ےس تم

 ھ۵۳ ل کان م نیم یت ھج راملاس اکے ڑی یر ےک یارک ت ں اہی پات داور فرط یاو اف لس هوا گا ئل ےک گہ ےس نم

 ور یکن اود کے سا یو ڑوھچ انرکد دم یکن ا ےن سارا ۔ایھپ ںاھو ںی لورم نت کس ڑیب پرو باغ دہ ل
 یی دہمروا ین یہاوخداد یئوکے ار ھی ات یا ام کا ےک قاب یک ئاپ ےکدایز نم زعم یی کت تروا 3



 نارلتکس ناروا لب ب سش تی رفا یخ FFF موصل... نور را

 الر تر رشک ٹواکر یک خا ےن نشرواایکا چاک ا 1ےن ںوگولروااپ لب ےس ںاہوددروا ئل اے

 رو یئاھٹا سینیٹ والع ےک ںوزز ینو یٹومپم ن نسنموااتاڑوھچچوکل ا ےن نیکی ایاپ سم تلاح یساوکل ےن یرجروا
 و ی کرک دوای درک یاو کچ کن اول ور و هی تام کس تساوی اول وکلا لب ایت یگ کز وچ یر فو
 روادرکرر قم زج رپ ںولاو ےت رک ںاہوروایلرکضق رپ وقالع مامتےن راج ر ہلیقعص مکا روا رک ڈرنا 1ے یارواایررک ناور فرط کا نص

 _ایدرکر رقم نار نا

 نحب ےک کر ان درو ئالد یواز آے لگن ےک اکو اھت غیلخ الا ترور رم کرج ناف ی نرمی

 ےن ل اچ انچ وہ ت ارقا تم واک ا ںاہ و نک ایک رکا ےس اھت قم اح کج یگ افددای زن نب زرد ےک ناروا برع لنا یت ایر یم نا
 ںاہی ایا چند را خر فرط کب رے کا چاچ اکا ے ےک تاب سا ےسا ذس گان اپ سی اریگزنفام لرصم
 مپ نیز لایک ارداروص نا ٹراحپ

 سس ارگ ایل اسد اپ نس لا فر کا باک ی ام سيب کج قاره نخ لپ ایل دیس ابر
 برغم ےن نب دعومکف تل اہیھکرد یم لو روا کی زا بو کی سلنا اهن هر اپ دے دین از
 رقم لا نت رکن يلچ ںاہ ےک نزار ررارفعس_ لپ تير زر شیخ ره ےک ےناھج م ساروا
 گن یکر سود شہ ہ۵ ۵بدا ایگ ل تی فا یھب یا ںیم گی یار ےس ارا ایلرک اشرت اہ ایک کاروال ےس تن روا ید شوخ تابت
 ہپ ںیہ ووکن سی واایلر کن ےسا لہ۵ هر اب روا اکر ر وعان ا کک ےہ روا یک ٹچ نکہلصیف ےس دتو دعا ےن لا سی یکے یکم

 مات ےنپا دن ایل الب ےسا ےن فسیب ےب ےک نڈملادبر اب مث کجاس ارپ ںاہ ددد چ انچ کدے آنرا یکرااس یک ورو اا یارک
 ھا اھ نک را راد رو اب سقم نخ سم 17۹ سیئاتسمات ںیم تارک ںی رب ہوا ایگالچ فرط کش تا مدحتاسےک لایعو للعا

 - نیت برو ندا

 ناسارقوم

 روا ےگ آب لات پ ناوت برک ج کس ددا ...: اضازوا ںشرگل اوصارواز ا آےک تموکعی کہ ات صروا تالاع ےک چاہ <
 ٴوکں یہ رارلمی وا ںوقالع ےن برعل حا مروا ےھٹ ا کہ ش ےک گنج شی ہقییرفا تو سا ق ایگ کن وکف رطط کو دہر وااوہ مالساپ فرشمر لا

 کتی فا چادر امت هک لو رپ کس لدداپ له فس روا تاع وہ لغ تہ وقام ےس تہ چ انچ ایک

 رضانرادرساکں اہ روا ا کٹ کے تموت کر ما سقرواے اک وہ نایب طی کیتی آب ما ےک لوعاشداب ےک دامت یب ہعلف ےن ماوسامت

 اردد رکات ےس س وتلا یوو کے اجا اہک ی رک رم مکا وکن اسارخ نب :یزلادبم نب اهن نایک چاپ ےک ساز نب
 روا ایک اپ < نرو یار ااش ںیم تم واک یکن اں اروا لان سکت مولع ما ز یکن ا ےن ا یخ انچاھت ےس ہی اہنص لا لرد تا

 لو ۵9 تب دج وا کسر کن اس فلک کبک لودر اے نا کول ت یاب

 ردا اکر ےک هرم تاک وت کک یم رح ےن وبا لب اقا کر کج کن یکتا لایک رضا عرف با
 اد ےک ےک تع العا یک اروا ےک داب سک کے نا ناسارخ نئارخ ا

 ایک تمار قے کوہ اروارادم ذودایز تبب ےس ادب نم لی ساقی ام ارت ی ما اب ایل روا. ورکف احم کن ائ انچ

 رگ نفس تر کرامت پد تیک یک نا اه نقل انس روت کت سو لا

 ےہ ےس لک ںوم اتر اکےک اروا ےس یی ارپ اتم ےک ناار یوو کے ر مولع یی دداایابد بو ںی ےن سارواایمگکف رط یک کتے یک



 ناک ک ناروا لناقرب رپ سیہ فا لات rrr م .e نورلغ بارا

 الی وتسر وا اب ی یک ونک لاک ا دواایلرک اس ےنپاوکس اےس ییرایشیوہ یئڑب ںیم زات اے کر ص یکے کاک تس
 ی تہب تام کی مک ور کے ےک

 ار رغ ی اروا ور رکی چپ سارواایکلاقت اک ا سج 2اد ےن میانہ ایش نب یک اھت بو اروا رھج ۲6 العدو رکے ات اج اہکی شی روا
 اپ رس لاو سکس دوا ئی نبی ےک ںاددالای کب اقع اک ا ےن ںوج فیر ون را یک ہود یاہو ےک ےک
 هارد لورم یاد فارم ےک جذاب قر اساس وج نون فر ط شوی ککک لا
 وجوکروصن نب ارب روطےک یئازف فا تم زر ست تیم لاو لما ے اروا د لاکو کر حلارپع نہ ہا یاو ےک لاہور رد بان سز
 اب اراک ابو ککے نرمےک سا حوا یئاھب اکا یزادعباہر یلداکں اہو کتے نر مو ودیا ماع اک وتا اک ی
 الاب بس اکے وہ لوح ےک لاو رک اه اتو راد رک کا شرود ےک اروا یارک کس رام یک 202 السلس

 انہ نار کت وس دج اکیا یر

 لاہووگی ندای گو ملت ایا صفت سی ناروے ب ارطروا اف صزوا سوسوج رپ ل تاو ےک یارو اید ل ٣ کک لا

 ہی رک اے

 ۷ و تک رت کک
 ی یھب اک لا ےئ وہ تر رند وکںوزیچ 0۷ وخ ناروا یورک دیجی ام ےک اروا یک یل میک رک شکر ےن

 مایق نایمرد ےک ادور داال ایک ورا انب بم اپات ےس سیم ںوگولودرکرسےک جاب صوجوک ل ااو ن واایگوہراوس م ےس ڑی کر واایگے یاب

 لر اط ےس لاتے م نران ےک ها ریمادایز نج زر سوپ ےکا شیر قاعمرواےت ےہ رکا تاپ
 ےک سوت ل باز رگروا یر ال مش نیم کس لود روا یر بار کج نایمرد ےک سز لمار وا ےک ارت راھ رم کیا یی ما اھت
 باب لار لو باب لار رج ںیم لب نایمرد ےک اروا رج لار ہی دم کک کںاہیاھتاقپلددم ےس ںوج فا کہی دبا  فالخ
 ۔ےھت ترک وج فرطیکن سوم امان ار یک ت روا ےس ایی دا و یئا ڑلیھچنایمرد ےک ہرمز

 اھکر اور کولس ےس ں وقف وج ےن ںوب ع و ایل ٹول فرطا کش تا موو پٹ ھت برعودقتایآب ارب ہیعطعسق اب عو لادبع بج روا
 نرتب فا ےس ام ادب ےب ےپادھتاس ےک وف کن صوم یا ںی اپ ےک اےس فر اپ امر قل فا تیاش یک ات
 یکن ارب ادویہ ددھتاسےک نام تب رراوادای نج زرجروا ےک وہ اظ وو دب ےک ناروا کج شم یھ دلتا
 ناما ادب عر یم ا اکن ا نارود یا ایداگوہ ےس سلو ڑارواےڑب ٹوٹرپ ناروا ےک لا بت نی دو درد یر ی یو
 یه هاچ يک اد لامپ نوا تت دارا رک نهان تان لک اردک کا
 -ےگ یکن ایم لی تالاع ےک نحو مہیا امیج ےگ ںیم تعاطا

 رقاعمدای زن نب زرد ایکو ہ لانا سیم 2ں یم یج ےتاررھچب وا ایگمالچ ار رتا ےک لاعاد لما ا ناسارخ نیا نب یلیدحبب ےک سا
 يک ا روا یک رو هلال ا اپ کس نام وکار لاگو ہ کن اہ
 روا تو نر لک ندرت سرا تن عوف فر یکن ا ییروف ےن سذ یل الطا یک ہا سیم یپاو فرطیکب رغم ےس
 ایکو بیلو شو کس اے ککے ار روا یک یارک رم کس نام ال یی ٦ت

 ےک اظ ایاز دالا پ بلغ تیرا ےن ںوہر ق بج :لاوحاد زانا ےک تموم تالار نقل.
 ناف کر ات ل کاروال ن ام کا صوتي اچ فرط یک دہ ےس ناورین رحم اروا یگ وزن



 نادر ناردا لقب شرف لا ۳۳۵ میسصح. مر... نورظت ات

 ےس لاہور لل اہ لورا صفق سا شین اف یم دار خفی وج مارق اک اروااوق ےس سیم اف وج ے لی نیم تار افق
 هر مت تصوير هو کی الاح مارا نگہ نکارپ ار م قدح ےک ا یک نجانے نور وارد

 اے تافاض رق کس. يطحقوازغآ الو مفکر رواہ رش تسلح یا لک کز وا درا ےس ےک اگر ام , 22 روا

 ای یو19 لاقتنااک ارب ؤاع قومی کرامت ںی رک جیب یگ

 یل اپن لو رنک ا ےن سا چخ انچ یف کر یتضا تع اطا یک ا یھب ن ںوکولوا ینا تینکی کس انب مکا رتا اٹیک ارحب ےک سا
 ٠ ۵۳ رجب ےک کا ایگ آب لاغپ تافاضمےک سارواہلیطصق لب رکو روادراوہ لج ووو رھی روا یک واک یت ےس ںوگو اروا یک وک لاو مارو

OSTرگ یل اساا*لڈوڈفۓ ٢ و  
 وک ار ایدرکل وزن ےس ابر ےک ی ااا ویت المر روا یان مکا وکی لام نل نب نامہ ہصخق ےن نل لادبعزواایکوہ لانا یم

 فی وردا ھوا ھو اوکں وکول ۓل ےک ےن رکش تعم نهار نی لودر وی رز یک اہ ون نر
 وک زخارف ب نوبل سس گپ کوم نب نارھکل اع ےک بدو ےن ںوہنارواایآں اپ ےک نامو ییا اتر ماکاک ی زرو
 ے ےک ےک یہ ےس کولر یس اسب لا تان ٣م ےن نم لادبک نم فوبء الانس مماظت اک تمولعےن لان انچ پان مانا

 رقم ضااکل افشا اکر شالسےس اروااید جگ شکر تی لای و لنا ےس ارلچب واال کپ ار چپ وااید رکگ نے ا ےک کور صامم اک ا ےس کاو ایی

 -ایگوہ لاتا تا ےک یر اوہ ذ یا کیل اہ ای درک

 اف روا یکوہ کن ےس سا لی اوری روا اید وصال نوار ستور فا برعب جدو . :تالاعےک ا یب

 پا وکں وفود نا ےن سا ںیم ےھت ریما ےک ںوجوف یک علا یم نادریق شا روا میت اربا یتا اک اروا ےھت مکاح یقب ہنی و روارمئ ن یز لا سیم

 ےس ایلام تیپ لپ ںوب رکے سمجھ یٹدآالہپ ہوا ۔ ےن چ شاپ کن شم ضر ان ددرواایدرکل دزع ےس ےرہع

 ےک ےس ہا ےک ادرک روا م اھ تہب ھجاوہ نیش تقی نا یئاھپ اک لا گی یک لادوا اہ ر کاپ ےک ا کت ناچ ےل سان دےک میئاربا گول

 اپ ےکر ھعیئاھپ ےک ناطس ےن ںوہادواابآل نج سیرہنام زےےکز عمل ںی یتا ویب ردا یدک صخر ےہ اینو سا ںیہنا ےن سااق لباس
 یک لا اھت اک ایر ےس ںی یک ھچ روااھت الاو ے راک روج ےن خحئاج نب لئاکن برج شفانمر ما لب انا تاپ کلا ورک اما

 ہد کں اہ ایک باقتمرکا چیدہ تاسےک لاروااید باوج ےن اذن ایگالچ اپ ےک اروم ہے لاد ےس مب یوا ی لاھ روڈ کا

 زوال تسکین اصول روا رپ روا تعطیل قورت دہر وا یکل ٥صاح یہ اگے لا کبک اردک گز سا

 ےہ یٹد دوری روا یگ وہ رتاطوبضم ےس وہم مولی کل اروا لاس ےن ار ینا ضرب سارا يک اقا کن اہکک تں اہی ہد مٹ اح

 روا ےہ ہک رپ ںوراوید یکپوفاولا مان اکل ا ککت ولحن ام زےک ساروا ےس ان رکی دب دص یکن یمور رکے س سیب ںومانرا ےک تمول یک رک

 -ایگایکر نر یمااکےڑیب کرک کراسی نب لج
 ناب کا تینا لا تارا د کلیپ اقا لی ایگ ام ریما اک و زیب یر کہ وک ب رع تیزر روا

 اردا لداپ ںی سی نادریق گن ساا۔ےہ مدقمایب رباکا ےھت وچ ےس شاپ روا ںیہ حوا ہججدٹسےلاد ےن رکی لار متن تے ںیم

 وا لس وبا درز دنا لای کلا فور کس ناصر ایک کیا اک ا ےن ندا کس ارد لک گام ٹر

 ےن رکک نج ےس عار ںی نادریقوکنودع برحروا لوج وف ینا ےن نک نج یدین تم وبضمےاروا نا وک ار لم ن اوریتر ایل رک مت

 تایند وار اتا و ےتاجوکک ھام ےک ںوج لک خار لکه قاسک یار رکے ےک ےن رکفک نج ےس ناودروااھج ےن ےک .

 اے کرا ےک نالصا نام ےک اہدردایکر ات ب ےک ےس ناطلسوکن گن نار ےنایک ريز نور روا کوک

 تا کیش ازم ناروا کرکے ییی.....رارف 6ن ارلک یر ٢ےک نا ےس یہ اقروا



 سس ۲ ۳۳۹ مو مج .نورظیا برات

 و شر نم ابک ادب ےک یسادوااھت اب چہ س نیک یشرواایکرایتشناکن یم حر ھت ےن یارک ہک لیکن یا ایل لاس کس ا
 ایکڑ اپ کف ارام سارا Ere تہ اک سون مالک لا لا روا

 تی هدژ گرو هوس ناتنا هس لوماروا یورک اح پس انس لا اق لر ولی اچ شتمتپ گرا هود ل ار اہ ےس ا ےن فسوت

 کت ں ولد یئکاکن ا ےرجو لا ےن راج ر2ت ایکو اگ آے تالاع ماھت ےپاےسا ےن ی0 تھ" ےک اعجب
 اینم این ی ارطرواص نصیر بن نما بجروا- قلی اما رک رخ هل را یب روا اھکر ئی ہرصصاحح

 ایکر لوح ےک نیب دصوم ےادوا ےل گاہ ےس سٹاقدیشر نب اد ایکن اور فرط کس فار کشٹییا سیم یگد کرس یگ ہللادب اس نا
 مارا مک )سا سکس نر ید ناب کلاس سا. نوت یکتا درس سٹ ارطروا
 _ایگوہ ایافصاکل ولاو کت فلات ےس حاج یب رواایک

 ےل رذ ےک یک ا لیتر لار اس خیس فرار هاش کم لقصر کار... 7ل پا ا رم نا انصروا سب ١رطاکراچر
 9 کا لک یگراصوورداایکن یس نارگنپ نادواابد ئر ںاہددکں وفاملم ےن لئادوااکل اح ایم کی
 کک بس یھیودابدرکل اش یم ےنرک یک لا کان روایت درا دلا دارم ےک ہت ےس یک لور اےک در نب
 گیج گل روا درگاه ی ناروا ےک وتا

 نفس لات اپ ےک اکا ےس ١رط لاروا حورطم نیب سوا ذنایکرسز ےسا ل ہ۵۵ ددا ایی دہ کر ادہ کب جوا
 نم سولدا اماکن ا کیس اھ ےہ ددا اید توا کیا فرط یک شک نان ماه حورط نیا ےس یارو افال سوت ک
 ھا ےہ لار ضا یر واری الا تاک وایو ج ام دعب ےک نک ملادبع

 شی دہع ےک شاپ یب نارمکجے ک سآت روا ےک وہ مکا ںیہ ددنکسا روا ایکرفس ےہ رذ ےک ےتار کرک سج دال ےن یاد یھت نل ےک
 ۔ےٌ لیٹرجرص

 لٹ ےک ںوہ رپ ہرا ےا اھت اوس داپ تہ ہد ردا انب یماوکی اور بروصن تار تسد ےچارپ ا ےن داب نزولا کی تں ہی.

 ےس بی رفت ادوا یورک یاس چ ےس یاو لنوو هیات ایا فر کیی دبے رمادا ےنرکتوافب غیا

 ںاہد کا یک رقت لودامتا ئل ےک نا ےن ںئاہکک کل اہی ارور شر فیلع برتی ساقی درک شعاع
 هلال دسر لاک فا بج روا يا اح طوبغضماکس از لین وما نگ وہدنماضر اسے
 رھپ ۓوہراود تنگ ر طب شش یهو یا ےک یا ریاوت یک یتمرکت ڈاک ا ےس مینداد رکھ اتا لیتو بلا

 ۔اھکر ےک ار گاکس ا کک ں ون یکے ساق ار والس صاف یاس

 اپ کام کس سیاق لئاک نج نوقروا وہ رکمج ے یلایماکرواایکل تپ سا موڈ 7ےن رغما اه سلب ب

 رالاسےک راج دوا ایک صاف ید مے یکراصن بج روا :ریما اک یک ارد یگ لب تی میس فرا دن ٣اے ا ےن سا نام

 لا نجم وا ۔یدرکر دب ککنوکں ولاو ےب رد ےک ںاہو ایک ت ب سٹافص ےن ںوہن ادب ےک سا باغ ا مم ام نئ یت جیا

 رپ لوح سن نکس تفاوت کرار کوا 0 رر کام ےس بم کمک لاک بن

 فاصلا لاد ںی ناروا اھت ات ورکر رق ارپ ناوک یکے س لج ناروا ازاد تا یک اک ادا اھتاتکرودنزوکناودرچ لہو سیکل صا تاحتےےن

 یش ام لار رج یکم یر و شا نا نر ۱
 ۓئاھٹاور ناف ےس نوع نادو رد مگسارداسرزنزرفزنسساوآ ری بج شل او اروا اپ ایا یارو یورک ورش

 ۔ےرککلرادربنفیکی لاتا یم ےل اھم ےک ںوارلوا



 نار کیک ناروا ل اق رب سٹی اش ۳۳ص۰۰ مرج 2 ..لورل نم یر

 شرواای در 20 والا کس لا دب ےک یا ےن یر اص داایدرکل سی اروا یدکی اع چ ہپ نا ٹری لاتا سےک نا نرم
 اپ ےک سا ہر وت یک وک دہ ےس ڈک راہ ےن نک ارپ بح دوا یدرگت اب ےن لو اس قاب فال نا ےس
 یک کک تل ایان ناب بکس اب کس پرو 6 لایک درود و6 نصر. ادراک ادا
 1 “ول ےک ےن رکا ات ا ےس نر ابر

 ړم

 ولت اله تر و 9 ی
 دکل رمن فرط درا ےس نوھ ڈے ی ٹو قالخا ش ںونوو ناروا یم وقد روا مرد ین ییا ١س نج یت تام
 ایا مایا درک شاد شم تیز لس رد اپ کس ناسا 1 مول ام ےک نا
 _ایدرگرود ےس راوجج برق نا لا روا۰تظافت یکن اےس برعےن یک

 ل ۲ اےس نا ےس یا کر لوک او نا گل وقتا کیک ایر نا دواےھت ےس شا رقم

 زووبضسزکتاراقو ون کر اگر ما ماانپا ےن یکاروا یئوہرو تاطروا مت ت اےک نا ےہ ہد یکی اید لانے ناوکت بم یکن اروا
 ےہ کی ررر درد ساک کک اروا یکم ل اتتا اکن اہک فک کں اہی یئوہ ترشکیکیئداب آی کن ودمسرواایک *
 ےک ےک وک یہ/ک یا سیا ےن نرمقم یئاھب ےک یارو انب مدار نہا اک اذن اوہ لاتا اک ا بج ےھت ےترڈ تہ ےس لا برع
 ےہ ںوناوج روا ایک وفکر الط اراد ےس اےس لاو روااھکر ریما م ا اتیا ےن اروا ےس وج باقرب یارک یک ر خرو یورک هرات ادا

 ورز ںی ےن ا وف یک رک یا عش اہ ات تہ تم اراک واتر
 ازاد تاراج

 4 گا جز احساس یک یارک لار دای رقت ےن یز عل لی ےک لادعب ےک ےنوہ تو ساوا
 عمق لس لار هال تصویب کس ںونود نادعب ےک سار یک یار کک تل اسر اچ نوای خا یھب کر ابی اره

 ارس ی اپ ےک نا بج ااا اچ کز وجے هریک دلت شل نر ن سا ابجد ار
 سا ےن اے دانب کر نیا تاک کس شوکت ساروا ۔ایگکک تسرض ی اروا شن که رگ راد نکن انس لا
 یوگا یبا ےک ر رسد ین ڈا آتیرفا وی۵ نو لادبکبج دن یار اور وظن اورو کک
 _ایگوہ لئاش ںیم ںوکولےک ای ار ےک یاو وروا

 ےگ اروا ایک وہضمروا رت اط ےسا ےن لا اھت یلاو اکہ لقر دار اب وج اھت ےس ںیٹ ںوتسود ےک رومن یگ اب ی

 بل “اج اے ںسارواایک لر شوم هتک نورد اوج نا اروو ےک لو ۱2نازیزع کس له: روش لابی اتیا کل اوم 1

 تہباک ا ےن یل ان و مس لا ایک ياد ید ژن یم ےس ا ایکب وسغوکی رانا بناج یکن اطاسروا را
 تیر قلعے ںولیق فتور ےک شاز ےس شرب بل اقروا کتیا اب شاپ کدو لا سرد لا یددانپ لا ےنپاروایکم ادا

 ںیمہصلقوروااجیھک ئل رک تھا یکے تام ساوکی لا نب نگر شات تن مد درامد لا نفر

 « لرد الواروا اکر اس سا ںی لقت یک ںی ےن یاروا ےس ےس شاپ س آے ک عاق وج ایکع کلوپ ریپ ےن سارا تام ےک نا
 کپ ےک نا کوا ےس فر ظر روا ےک وہ یارب ںاودوخروااید ورکر اہ ےس لق ںی رواء وہ تساکوکن تالو الواوا اید تاس ےب ررطشرپ
 ںی تر زمرو رکا زا اکی زد نوخ شییراوج و برقی انا ےن اردا ےک وب راو ب رک اپ کاپ ےک کاک ت اہ ےگ ےتوہ
 اوم کر م یون کرتے ل الع نہ ردا ےدرولا یب



 ۳۳۸ موسصح متر . نورنا نر نا رکے نااروا شا

 11 اس اجزا شم ےک ںوگول ےن ما ےک ککے لوگو تروا ورک صخر ے اند ترس یر ریما ایس نج ھوا

 ےس ےک اوا کلات بس رب سرب اھت مک زاروا ےگ وہ لن لاک ع یم ےک عم ف وخ ی ایک اور باہ کی او اوفا
 5 تالاع ےک سا ےس بو یکت لاوط یو ریکروا ایک ار نا ئل ےک ےیل لوپ اک تاع تیس ا ےس دیتا سون روا یلابینس تمولع ےن خم
 راد سه ابرو ساب عج لات کس لاک وی پا ہدروا درک یئاحڑچ رپ ہعلف ےن ںوہنا ننگ وہ بارخ

 ام قا لا وجے سی یت 2 نایت لام نب اد... ترمب 1 لالع نت نام
 ںی رک کک ت لای کات ل رک اپ ںاہو تا ےک ںودازاےچ دوا لوٹی سارا گویم راک ےن ساروا ےگ وہ نوصام شی یر و
 سرک نایت یر یک راہ یا اکے رکے نما ےک ناروا ایک اور تا ےک حی واک نی اتم نا نت هوم راد
 اپ یکے اہ ڈی ایہ وا ایک ورشات رک یب وے ںولک تروا ںوتراع فاتت یک وہم ےطوبفممے اروا یاو کر یت لق ییا اس نور لرے
 رے یا مکے اے ہہو کو راف یک ا ےن ںوہنار چن ایلانو نار انپاوکں ا ےن ںوگولروااید لاکہرہاہ ےسا ےن ولا بج ےس

 ۔ایگالچ ےس نشیب 9او

 ھا لیپ داس ںاہوددااھکر کامل ےک رکیلمزاب ددحترپ سن روایات راو بارش فذ خوا 0 ڑوھر روا

 و کوا الع دارا ےک ےہ رر کک سارا یک وادب جب تاسےک سا ےن لا آے رکن واھترواے رکی رداد یکن اکا ب ' ےس دایز ن۲

 لانا یک ود ناروا یکددب بو یکے رسود کیا سیم ےن الیھچداسف ےن ںوہنادااب آے نل سیب شوخ اروایاھڑب ھا اکی تود فرطیکاماو ےک نئا
 ید وک رورو اوا فروا یکی کراں تی رفا ںی نت مارکت اپ یابی تم لای کناره! کس ےن وہ

 اقا تم نانو وز نو روا... گیگ لار دات
 مھتن بداموا ای درکم کب س نا ےن کک ادبی کک کں اہیب یلاھ “تول ن ںوٹیب ےک نادعب ےک ےنوہ تافےک نار یکن وی یئاروا
 نار یماانپا ےا ےن ںوگول بجاوہ تقو لات و ایوب ی ,ENOTES راپ ےک ی اروا اوم 0 ولت یان

 ۔ ےگ ومار ےس کورو ساک اس کو 01 ےےسا ےن ںولاو سوارا

 شہد ےس کے و تنفس اکرم ا ےئل چاه اس ےک اباد مدرک اچ لنوو

 ری وکل الع نیا مکا بنوا یگدد ےن یک تساوخرد 104 رکی و کن اں کج فالف ےک یاو ہکا ہک زرحگم ل ںوہن اے ت ےک آ

 روا ایکن واختر پپر کھ ت ےک ےن سود کیا لی فسا داف اس لو فک لک ستاد وارد اسد
 رر گند ماچی اروا داب روا ار ار یا شوهر ناب نا ار یکن ارنزرفےک ںونود نا بج

 رپ ےگ اھب ےس کمر سی ہوا در کل متن سا رپ اروا یکتساوخرد یکن وت ےس یا اھت الو ےن راک ب رکج ےن اق نبا سیل الا کیر وا

 ۱ مایا ا بج دعب ےک ارواج ر ےترکادا کتے نوہ لاتا ےک ناوجایکر تھام یلام نادر

 ولو هد ت اد دي دیگ یم ےن کت یکن دکل لابی چرا سد کلر لن

 ابا اس نیرو زج کیا اک ت سوتی ریز لآت سوی. دانت یا اک مدا روارارفے رہا اکدام ل آ

 ا ارب اھت اترکی ٹا اکی را اپ ھتاسےک راہ وبا را تفرش السا

 ےل ےک ےن رکی مجپ سا ےس یب نیت رواہ دارخموج ھتاسےک رن انز ڈ۵ ےاروا یکم ا لارو رے روصن یئاپ تہ! ںیہ تمولق

 روا مک اش ںیم تطاس یک ا اگل رک کام دوج تاک سوار شا سا هورکايکد ربا رب جتاس ےک ںاروا امت ایکن اور

 شما ل2 س ے9۸ے ںارواایلرک ےس اروا کی رکے رانو لسو انزال کن اس لاک



 نا رکے ناروا اتری رب س تیر فا یاش ۳۳و موسصح+... قتل ...نورظ ات

 لاروا» مٹا ےن سناروا ےھت دابآک ول ےک لیق ا عےک ںیم الہ رپ ںاہد یم ےنام ز اروا ہیک اک اردا یارک ایت تقف لت

 یرص شپ روا درک رو شات یاب رکا ںاہی یوکودارج ے برضمرواایدانم ےس یت یف ورش لوید ناز لاو گویم

 کوارتز تداوم ری ون ولو لود اینا

 : -یگگ آت ہب ں نت بی نت
 فرط ل اے ںوقالع ےک زاردرودروار عامہ ںودصرس ےل ےک ےن اک وکں وفاخراکےک تحضحج تفحےن عم ربا نوا میلعناگشت

 را اسد زن آکا ترا شاتر اسکلت کوا زرو کام اک وا بر خسروا ب ازل واچ یتیم ںی ےن ےک سلوا روا ےس

 تنفس می کرف سا فکس لپ لس کری زن روا سو شرت عرش لول تیر اتروا نامماتوجوکم وقاص یکن ا

 وب ےک اروا گوار ےن اروا ایدراموکں ویب ونود ےک ناروا نکسام ےھت یئاھب ںونود ےک ناروا نام :یواردوروا یکڑل چپ شو

 ۔ ےگ و مرار رنا ع ر ذ سس ار گرو روا رک رو ساب فرطمونس لب

 نیا بک ںوّبد ناروا ات الم لا جت یٹواپ ےساوج ےگ ےنرکد رپ مرا ےن ںوراد شر یھنروا ںودتتعمےک ابر ھچ

 ےک ےس دام اے درکہلاوت ےک ملا ے ےب یار کھ یک طط روا تم د کا د گے ا ےن سیلاب ہک موہ بارخ اتاق

 لاردا ورک کر پروف لک یی یر ا تودے نری وار اپ اک ذس وای درک ؤا فارروا ےن وہ فالخےک سندا روا ید رکا اے

 ۔اگلےنید توشد کا 2

 ایہ نکی وریپ فالخےک یش واہقراشمر تا ےک سول اروا ید تسلقےا تاطروزرواابدرکل ھا ےن لئاواے اکو ادیب

 لا تی لک دارد اروپا سنت فسا کتک زن ےس نا ےن شئٹداب یک نج ےس نا ےن ںوہ ناف

 دایلرکل سصاھوکریشا ےن شاپ دوااب درکرورجرپ ےھاھب رخ کو امروا ںیہ کوے دب ےک جاہ وج نیب روا ہر ےس شٹیرننانزروا لی

 یارک کامیابی ادا دا تس لادن ںیم بلخر کوہ رارف ےس یشا ےندامج ....:ن کب اعتدال آ کد

 1 ش ےک دن انزوج ایلرک ار یگاکوسرسلا ںیم نیطاوم ےن
 ے ںوٹود نا ےن سیلاب اھت ےس سج نج تلک اب تام سا یھپن ام لن رد ازاپ اک ئارواات یک ولد لاد ےک سا ےن دام کوک

 ےک اردو ااو ہہ کر ےس کا ںاہوروااوہہتاور فر یکب لش ییداو یا دعب ے ںاڑن کت ساوخرد یگددع ںیم گنج فالخےک دامتروا گام ہد

 لیبر امر دا ایک ار یھگاکہ یس ےن اروا تیب ےک ےس نا یابی ھب فرط یک قرکا کت سگے س ساووروا سا گچ

 جلال توی ودر لب تل لک وس جر ام نارودروااھکر کر اچ ہرص ایت اک ولت ےن یک داپ روا ی اپ

 ےئل ےک ےک ور ر اورو تم ارکر وای در کل ت شر شا ےن نورد رک عطا کر اه چپ ےک یاس ؟ےک سا ےن چاہ تصروا

 روا ےس ےک لب نکس شال ناور کا اما تی توت او اب ود روا یئدرکی اھ رپ سا ےن دامحروا ےک ہن کور ںی ہور کاور

 منایا نیا ےک ہر اروا ےک یاو ک اق ےس چپس ا ےس یا ت ایک ڈ ےس لمتد روا ای درک کیہ دات م صفق یار کت عطا لر الا

 او روا ےگ نامود ون کت ساوٹرد یک ےس رغم ےن کاروان اوریا یز نک شے واک ےک ےن رکا جوا ےنرک

 ۔جگ آں یاد شاپ ےک پاب
 ام لاک کاور لاھ مک کا ےک تاب ےک یار حب ےک لاتا ےک دایر لاک شورا

 اف هاش یطع نا: کیہ نہ داں ویا ردا اھ یاب ےک ردا ن دز تے یک ےہ یا زم کررہے وز میک التل روا دک برم حس اه فسا

 رت یم احا کوم اروا ےک میک ام ںی ان رو اڑ وک یم نادم ےیل ےک ےن لے سا یش ام تا درکرل تپ ساارقے سوار فموب ےہ

 آلی لافروا_لرکت یی یک اروا ی رک ےس اے اا



 نام ےک نارا لات رفا یخ Pre مص e .-.نورلغنبا رات ی

 ا اکا تع رہ روا۔ ایدی اے ارت 1 زا شیلات کا لا اروا یارک یک
 ےن ںوہناروا ی رک عیب یک ں ولر یب ےس یا وتب سس دعا یک رغما ے داق ج روا ےگ آباد فرط رشت ایل هری ےس

 بر روت شام ان فسو اکی اے ہہو یا اھت درفماڑبدوروااوہ ناچ نا اک ا اروا ایکرم مر اید باطف کما
 رخ نج شف یک لو رھا کدامج نج ھشوج ایک اوروکن یکلپں یم شالع کس ا ےن نوا در یل ںوو وا

 یورک ختم یکی د ۳ دمو ارام هک سو یر ثلا
 یوم ایشو وو وای رت کی اوان E کل ںونت مکا بوق تاب یا ےن بسروا ید لس تاب

 شوخ داود رکت سفر ےس اند سا ںی یم ںی ےیل زارت یکے اےس یتا ورک ترے ا ےس وہا ایکو رار فرط اترا
 ےک موی ا ی5 7 هرز وک قانون رود ته بس نار صو
 لر رےہ و کم یا ےن ادب ےک سا اھ اوہ ملا ٰیفالخودعو یک اےس اکی ایک داب ٹن ر مر تمزا زیا نہر دا

 ۓ ا ون ااگلممارفلا ےندامج نب  اغلع تشب ترا کی یک رپ لارو ایکو لات کرم لایک ار. نقشی
 ہو رو ہلدب ےس یس ےن اد کرس یکایک ارب سلا ۔ایدرام ےس ا

 ا

 کس لرپاک لت 0 نیچے ر ادا زاب ےک ی اڑتے فرط کو لت یورو یاب طرشت رماروااسور کس لاپوروا

 فیل ست نوک وتو نسل روش و صر
 روا یزو روت نبات اکو کا ید درکل ایم ماقتمےک لاش وارا ےک یتا تڑپ انکے مهد
 ےن رفمار ایک رم یاد اک اکر یئاھب ےپاروا ید اا چات الو کھ زرداری ےسارا یوو سا تیل دیک رخ”

 رز لک

 خاک اع الا وسر وارن نت وز 7-0 کر وراپ یک کا ےک ترک یارک یر
 نا ےس ساروا میک لعن رک تیا ےس اےس یس ےن یورپ لب نب ومتوا ایک میلاد اک یشاوک سول ا روا وک ادب س
 کن ارواا تمدن ایکن العا اکتع یپادوا آں اپ الت مرسی نیک ید یلع ادا ف ات
 لام رار یا تل با حر ط یا یوو ہم فوغ نب توب یارک کن اردا ید یادش نه
 تا کریک ی ڈٹ رک تر تبعات

 تے تے.

 رالی ی اے راک ال ا اے ناروا ياد یھب ےپا ےن یا او وہ میں یم ےرا ےک نیلے اج د روا
 ٢ فالق تسد TS ہا یش نارا را

 1 رگ ان چا ترے E اتلم

 و 3 ا ا ا ا زہ پ تک یکی اوا ناروا وا
 ے ںیر رو صرفا اند ماوس ا روا یئوہ زیر نوخ بو نا ےک ںی ۶ی لالپ دحب ےک سا



 نار کے ناروا لاقرب ب ںیم ہقیرفا لاش ۳۳ مو نل .....نورخ نی راجس

 ۔ےڑا کیہ ھتاسےک ےرسود کیایپ ےس عو یک اےک لش زاروا ےک کے رکود بکن اتام

 رات بج روا کد تکو وت کس اروا ے اےس و یکرفلا نی روا یلع نی یکم زن رفیع ی روا ت ساک ضا

 لک لوس هوروف تست ارم ات ایگ اب بتا اک روا ساقی ئاھباکل ا ںی ت ی اروا ایگ گایا ٹولوکن اماس یب ت اےک ایکو تی

 رم پک رکن وتش یل فسا ات ایہ برق ےک اکیا اراک اراک 3 ھتاس
 لان ما زو ےن لا دوا اب فسا سرای وکیئ ارش ات یک ا ےن رصاندوااباپ ےن نایمرد ےک ںوڈود ناراکرخ آر 2 اور

 لنںلۃفیراس از ور تب هتل ناکام ارزو ےس ےن اڈے اوہ ال تا ےک میوو کت یاکش یکن فلا

 ورا E و 9 رک ۰

 و و و جب ومار ےک ےس ینا یم

 وچ یگدنہ نب لو روا ایداتب کت اکو تایل سی روا برا تساروا درگ رول تایرورضروا یک 1ش اھت کس نا ےن ا ذناجنک اپ اپ

 لورا کو رکشہ صختمزوا رک کود ےس کا ہد کا کور م اک وک اروا الد چوت فرط یک دعو ےس وہ ےک ےنپاوکل ا ےہ ریماےک و رکسم
 ۳ و سر یر وکو یکے یکے اروا یکی راد ارپ کر ص یر تم ن
 اکڑ لیہ حق شال کل ا ےس رص انزوا ید یک اپ ےک رص ےک کمک اروا ےک ہرارف شک ہت وای درک ی نکے ںوریت ےس ا ےن ںوہ نت ایک
 ریما شونج نم لاوبا سیم وارخمروا ئے رامءافرشءارھا ےس تہب ےک انزرواوہ ترہ کس لود اگر کس لا یا اد

 _ ےگ ے رام گول بسرامم نب رصحنروا سار لواب یب

 ہو لوک ایک یخ اپ ےک سا ےنوہاشواب وا و لیگ رز < نفیس دلت لتدوار فنی رگ لپ ای ئاع ےن ئئادعب ےک سا

 مع لب اروا یر ےس اےک کلھ رقت ےن ںوٹا تاک ےددن جوق فرطں اےس بو یک نو لوفش یم اوم یک وب
 یک ٹا ۓوہ ےت رکی آدم دور سا با لئارد ادا ےک سےک صو ےک ےک سا ےن لا ذق ای دیک ا 1
 رواایدا ۱٣ہے تکو رکو لقا ںیہ ںوقالعو درک ےک نويژ: رمش ی ارواایک اوراس ےک لو روش ایام

 داف ریت م ےک یکدلج ےن نشو یب ےس شیخ ان زکی گر جے اروا ےگ آپ ۲ں یلاورکیلکں یب دیقروا تیل اب روا در فرط قبر ندا

 ےک ر تس ورب کیا ور وصی اے ںوہنا وتت ا اعاکں ادا پک نی دانم تقو سا ایکن وان ےس سا ںیم ےن کرام ٹواروا ےن ایچ

 دعب رواایلڑہوکب س نام امروا بلا اب اراک ناب اکی روا مکس نجس لوبیا ار ےل ےک یل وکرم یک ا وتا
 ایگ ورک لوا بس ن اے کت شلات

 ےہ ںوہن وا یارک م ايم لس رصان شوهر | تس کیا ےس م تال بیرو بیک ےک اتو جر یت کمول وال سا
 تک رو بیج کا یدک ااو کری مات ول تیا ےن یارب ںاہ ایک گه منکر شتن مشی
 یا نارود و - - ایم ےہ ںولاو نر ےک ںاہدروا اب اسب وک وگولرپ شاپ وروا اھت کیا ےس

 و! 7 ایآی جایا تقو کیا روا 7 E TA ET س و
 7 الآ تک نسل الا نا تسوگن رک ارگ ےنوہ ده پناه لر مگر می تموعیکس اے عو یک فےےک
 ایک ہضم وا ونک ور« روال و ریو ورا ارش شب تو نا کتک اروا قوم ا

 ای گچ ےہ ےک وان وقلم ے رودرودروا ےک وہ تاور ے ےک گیج فرط یک شوا

 روا یئوہ ما یلرکھپی کر صان نب روصنم ےب ےک سادعب ےک سا۔ایگوہ اقا کن ا شوی اروا :ی رھی زواروا لانفا اک صان



 نارمجےک ناروا لناقرب رب شی قی رفا لاش rer ۱ مور... .مشرلپ ۔۔نورلق ن یار ات

 کر ابا مزیت ںا دوا فاکس رکا انی لق و بضم یاو اج روا نگر اہ وردا ایا و
 تاب روا ےۓاوکلے نا راکروا ۓاد رکا ےن ےک لورا دج روا ید ترشوکتمولقی کد امم یتب ےن یہاردا اھت دادلو ای ور ون زوال

 ےیل ق شو ےک تصوکحد کس را زا ليروا نوه تقوا ولو رعآش تا روا باوک یت ھا خو ناز دیق انی روا لی اش یم ہعقروا ےس اوور یا 7
 ری ےک کشا کیاکہ ام نج نیشن ینا ےس راہ پچ ان رک نکل ل رکے ا تنو ےک توک ارتا یر وے سارا اک
 _ایدرگہاور ولقےک رکریقوکز ایلیرداایلرک روکے طق اروا یکتا ور

 تموم نا لب انس یاد نرم جس ر اک یطت توو روا یک اطع لا زار کوب روا ينطق ام اکی اروا
 ۳ رس نرم ت ولاول ےس ےس ا تاک ما ےن ساروا یک شی یک یار ممی کنوہ ےسادواایکن اور فرط یگ دبم اپ ےک
 ںا یر بدر تب لمس ا 7 ون ول تا ی او ں وب تراک ی اپ ےک نا سیا رفم نارنج
 دین مادری پا روزگار لا ۱ کک

 ها ریعقروصنم لیضلسوااوہدراو تا ےک ںوج فی یا ںیم ہییطعر ھا نب لیصل ھم. ی دنا والا
 لعن وا ارم ںیم یف ا اب بام کل ےنانب نا | ملور اپ دوآروصش شوک زو رو 5

 روتا کیا نام رونج ںی تان زرواای درک رکی تی پا دعب ےک یھ یز ناوخ تسورب زراکرش روا الل ںیم ےرصاوک لا ںورکفلے۔ روصتم
 یی ایکن ااھق ات اک ی راد تشر یتا ےک دام لآ روا ےک نامت ا راک ا تو ںا روایت اپ ےک سیل ایک یارک یک تان روا یم وقت

 ہر کیش یم کب ےس ںوج وف کر اہتصوخروصنمڈتاوہ غوری فن ےک ماتا ں وور نا بج یکی روم ین یرموروا تموم یر

 ۱9 ازم کت ساتن یم کج ساروا یک تب اسکنر یک ۳1 وت م ےب ات ےک سا یا ن خا
 لا مس نادر ی یت نیٹ ےک ی اروا وخ ی کرا ید کو یکی اوج نیک خر اب فر

 ہو یوم مک اکی م وک یکی اروا یک ل ساھ ربات ےس نقشات ب فول ںی برق تشو اا یب لطر فالخ کس اص اب ے دا
 ایر تر اں راو ند لوا یک لب اروا یگ رط کت سوک یکن است

 فی لای صا فرطلوراچ کس لاری درد ا تسینوکں ودحرسروا لوعلکےک غوخامرواایدرکامترب سا ےنروصن
 7 ٣ واچ روا ایرکءرہاماک سنا ایک تساوخرد یک ےک ہک رک اورول نا ن
 EE ار یھکاکت ابجلا ےن ادوار کل صا ہماری اسوا برخم ےن ارایش مرگ ول دو نام تاتو ارب خر ما
 ےک آی یاو اپ کس هلو را کد ناموس ارایش یک تار نر طاها

 اب ناصر امکت ست خوشم نیر ل اب وک میئر ایکو یا خوش دعب ےک نا :ی اڑے وشام
 روا ایکہ لب اقتم ےس ننازاررودرک پی رئاچلا ےن ںوھروا یدرو دیر یکی ا ےس ےک ےن رک کاج ہر اب ود تموت یک لا ےن رم ناروا ایگ
 مدح ریس ھتاسےک ںوپ رام ترور و پاکت سگ شراره یر رام نر رکے ناست
 رش حرا پے کج ےک نادوخروا یک اور عی دف ےک آیس ادوااوج باقم ےس قطا یگ رکہباقمم ےس ناسملت یم تیجمج یک ورکنشلارج ںی
 تر روصنمزواایرگن آف رط یکو جل دو رب سا ےگ وہ بایماکس ی ید تسلقےس ا جوفییروصن ایکو مرار لاترد وچون است
 گرم داور ملت ت قد ےک عناد یسادداایکر ایک اپنا ےن ںوصرک ٹک اہوایکالچ فرط یک اوون ایکاپ ب داف نامت

 یگیپاچی دوشرواای درکرویگرپ ےناچ گاھچ سیٹ ےتالع ےک اطسوا برخم وا بارلا ںیاوا یکی یر گرا شین نزدحب ےک سا ۹ 72 کیا
 راد زاد نر نب یش ںو اپ طوب کک ناروا یک لم یہا ی ں ولات ےک گل ںوقالع ےک اتو بیک یک ااروا ےس آف ول فر

 له سا نا گل ںیہ کے جو سااید لاک ےس ںاہدوکل وکلا ندارن قو ار تر واراوناب وار بسضر واہ روم



 نار کے ناروا لقب رب تیرا یا rrr میسصح شی اج .....نورطخ نار اج

 ےن نیلا رھ بج یئوہ طوفتے تارطخروا تقاط تصولع یک اح رط ا ںیمر کہن اپ تالکشم ےل ےگ اروا اوہ رو تقاطروا وہم

 تب لاو لار حس ےن لئارواانب نئارہماکروصنمر کا اے سام لولا زج و ۳۹ پسرا

۳ ۳ 

 رو اسکی دکل ورع کیو کس يا ایہ رکل حا ہرا داشب ےس ےدیھ ےہاوکن ماس نی یر کندہ رم زو کس ساز

 نب کیک اترو ی ورکر رپ کک فرط یک اکتیو رک رطب ےس رتا جوک جے وہ نشا اج یئاھب کس ادب ےک ساایکرم یہ لپ ےس ےنوہ

 تشرتس نر وام رواایلر کو اتا ےس نان زروا کل وقت اطا یکی ا ےن ورق مارو نور آم ہ/ 70

 یا مارے ایلعدوا۔اھتہن ام زاککن یجروا نوکسس نار پعووروا یر مانع رب و توکار ایر کزن کیا ے اےک مقرا

 ۲ ےک ےے ر کر کم مارک اعد وروا س ےس رک کے سرقات یراب ردےک

 یا ےن کوا ںیہ ردا ےس ومر مچ برج ےہ رذےک وزی رکھو: تاک ت موا کت اح نار مکی رخ ٦ے دام لآ

 ایرکدنماضد بارش آےا ےن نیز لادب نب ھتا مئاحےک ساروا یک یئاھڑج رب سون دعب ےک ساز یکرکت جیب یک س ارواایک لوکی برک

 ایگ چ شاور ااو ما ےک اقروا بہن بایماکن ئایکیئاھڑچ حل. وب رن یم ےنام ےک یکاروا ی رک ل ویت تع اطا یکی اروا

 ها فس یاقوت کس اوز لس هل برتر ای ورکر دہ لک راک ب اما نایب نان متر وا

 راد وکں یہ گردم اٹ نا رو لر 9 یاروا یک اور تا اہک خوف اب تہب کیاو نورت لاق روا یک تن

 ]و اضر
 ےگ

 وک زکر واایدرک تا اکں ویئارب مامتےس ںاہو ےن سار وا ایوب یو اا ےئوہ ےت آں یئاو ےس نرش دہ ماکن ید حوم حر ط یساروا

 تا ےن ںوھاےج ہضح اکی اب یتداووج ای کا اج فرط یکل کا و ینب ےک جاہضوو انہ ہون یاس فالخ ےک سا ےن ساکت ی کا

 E تشانت یاران اچ تا لوح تارا اس یز وا ۔اگل ئی د میک ر ںاہوروا اھکر ےک انب نلامپ/ وا ید اما

 ۱ ۱ اکل کف رطب رغم ے ںاہدددرھچ یی ڑلیھبیئاڑل

 ایشان رو رو يک لو دب اکس ا ںیم لاح یکی ورکر داب نیش اج یی اٹباک ارحب ےک سا وت ایکو 7 شم و

 نیست اھت شیٹ رانی دسویں روا ایکو ام عن یا ےن ساروا فرح لم ےنلیکر اک شیر اسب و یکے هو ضیا

 8 ج تم ایپ باج کیا ےک رئاد لوکک یاے فرط روا ین ما

 لالا ہللا السی ی ر طسروا .نوملظی ال مهو تبسک ام سفن لک یف وت هللا یلا هیف نوعجرت امویا وقناو

 اھ لم ے ئاد ےک بناج یکرسودردا.روصتم لاریمالا للاب زیزعلا نب یحی هللا لجب مصتعی هللا لوسرلا دمحم

 .ميجرلا نمحرلا هللا مسب.

 لش درود اسکای نفت مارا یر یا ایگایکرات ںیم ماس شیر صان رانی دی

 وتایکومہ فالغےک ںاروا یک دم مگ اس نواز ید کو یخ ام بسووالم ںا دہ وجروایہپ عل یم شالح کس ا

 ےک لنا ےسادواایکر کد یقوکن اور م نیاروا کل ۱صاح یف ایم اکر رود ےن یا ت ایک اوریا ںی تدایق یکہیقف نودت نب یکن رب فرطم ےن سیا

 ادا اپ
 یکناور سکون خوف کیک ںیم کور کرس یکے ےنپا ےن فرطیدااکوہ لاقتااک ات یار اس شرق

 سراسر مرد فی ابرو رن بیم اکل ت یار واو اقنم ےہ دہ مرحب ےک لار وای ال یاس یار

 ارب ھوتا ےک ات یئاھب ےک کا لاپ ورواد یز ےس او ایک د اراک ناچ ہیدہ ےن نج بج دواانرک



 نار کے نادا لات م تیرا لغ ۴'۳
 ساب نا کت رام اب ےس اروا یگ ییا ول وور چاھتا اچ اناجدادخِود ےس ںاہجاگ چی یقعے ار یر یار الا ےن ن دعوا ایگ ا وہ رکی ہلاوناکت سل ن سادلایکت اور ےل ےک ورم گندم اسب انس زار 1 نیم مارو یکتا ناو و وارد ما ا وم بج ل کٹ رام
 ارگ رلقف_ نبرعومناردد لا کاپ رک نصاب ترول ین آید دعط کذب رژ ول سرما تا س
 را لو سقم نرود اس نا لا لیدی سا جارو ےگ وہ ب ایم اک وہ کار ںیم ےک روا
 تپ ورکووا سینو لفزوا یکی کرم

 یک یا ےن اروا یا رش یک ن ابا کن اج یتپا ےن یک روی وجود طالع اطا کن واری ا ےن
 اکی دار لا وااوہ لاتا اکن ا لاس یادو تور قرص ای اسلحه درک بت شام روا یورک دوی طر

 2 جوں ئادراپود ما ںےک نوب روا کدر کی ا ےس یا تکا ادم fe _لیقعرواایگوہرا رف يقص ٹ رام مام اکو نار کر آ
 روا ایگ باف کت موکی دام نت ن ر اروا اید رام رکھ تن اب وک راح ردا ایل رک وکو ردا ایک ترمب ےس نیر دعو عب ےک یا٢ بای اک یب

Eایس ںی قابو ےک یت ازدا فر ییا راد تست  

 ےن راپ نکاردنمم نج یتیم نب نم ر ںی سیل واب بج ےس ےس طرف انا یارک وطیکس ناف نیم سویا نی شاپ
 ربط فکس ماش فیت داف ںیماروا ۔ایکر قم او اکت ارہاتوکت فورا یشاوکوامہ مات تل

 نوسان وا اس دا را شا لب تارا گام کس لجن گل باک چ یارک یک ییہ نا ےس
 رعب لوغاظروا۔ ایک ےک ےن ےس نادرخ سو اپ وت ٹو ہ یئاک ان سیم یئا رٹ او اہنصیردا یہ یئاڑلےس نا لم تابرجات لام ا یک ک
 1 ٢ ۔اڑوھک اپ ےک تشوطب یئاھب ےک ارادی یش اوکں ود او اروا سو خسرو آباد یر دی چ فرط کروز تسلیت کز ایگوہ فالخےک یا طر یما نور زھن نج

 اترو لاب یک اپ ےک یا یھی ردااید ڑوھچ مے روکا ےن ںو وت ایک مق اک رکے ساتم ف اظ ےک داب سش ھے ےن ںوھردا
 بس ورواایگوم ماسک نا اون وسواس کس اپ بسی ۔ا وکی رج ز نج راہب اویا مانپ ےہ بج روا یر ی ا
 اکی ٹأشہروا تاف ا نی ام ےک نارواےھت لی و عم لیست تام ےک س ںی لوقف سمرا تقو یاران اف الف < ناف لول
 روا دناماتسا سل اس وا فری یر ربا یک ےس نا ےن ںوھکاذن ایک بل ل ونافرو ارور لایک و ناد
 اکی اروا نیک یک 2 'نارود لا ایل رگ وا اروا ایک بتم ےس نا ےن ںوھآارواایگالچ کاپ ےک رام لمد البام 1
 ان ر وص وا یگالچ ںاہ ےک نود ازمموا سٹی پا یم سنا تار ییددنمرواایگالچ فرط یک وخت 3 شال اسم واز اب
 ۔ایآ سی ےس ما او ت ز۶ تہ ےس ی اروا یک راد نا یکن ا ےن سا اھت ن ار مک اک اہ ورک جاہ نامہ ےک اع

 لوس پا و دکل اش س ںیہ رب رب روا دان یار وام ارم ابا لس ےن رکو ومو موکت ی اوا اروا
 _یئہرو تقاط تموکعی کہ ابتص یم سانا ےس جد یکں وگول نا ےھت ےس ںیم لات برروا لوجی او“ روا اما گر دقیقا

 ارور تا نان کلا بجا الا لس شث جک راس ز یک سو وت ینکوہ وزکت سوکھی کر ماع نب روصضم بج
 ےن سا یم طر دوا یکم اکے یردایشوہ سی لوگ نا ےن یٹداز و اف نا ےک ںورتشاپ ےک لاپودوا لیبل سنا تنو
 کت عیب ےس لیپ نسل درا اکر صن نامیلس نی مینا نب نامیلس یتیم ےن ولرم رب رودان ہا سوا
 سیر رقروا ےئاگل تامرقا فل ءافرشیءارما ےک ںاہوردا ایکس ورضاپ اہ ورکو ل او لاہور ےس دہ ومت لٹر بط قد یوم
 مو یی سس اید ات کل ورا و یک ط مهق سوت ر او رم دامن گرہ زدلاو سا یواز مه کس را تا



 نار کس ناروالقر «ستیرفا لات ۳۵ موس مل ... نورلظنراج

 ه ےک افر ں اہ ےاہک یا

 ردا رگ شست له سن ادوا ئے ردرنکت مو یکں ویب رب روا۔یئوہ لصاح ترہش تہب وومیفب ےس سی وار
 جاہتصرواایلرکل م اغ ساہوروا یئاھڑچب رپ نارکا اچ لٹ راصحاروا او طا ےن توکت اکرارواءارما یب ب نارود یا روات ب داشتن فرط
 روم لاو شط اتر نسل اقا رےددحتاس اک ں وی رب رب ںوفد نا یداذرو اھت ایلاپ ہبلخپ ںوقالع ےک شاپ یک ٦ےک ساروا ایگ دوم رسا

 اوہ دز فوق مانا ۓئ وہ ےک ےنپاروااوہاردیپ لایخ اکے یل ہلدب ےس ںیہ رب یش لد ےک سئارچئایملانیوانپ ےاجاکم وتی ادوار الل ارادانپاےسا
 از اپ ےک واش داب الت نوری رعب ےک یم اخ یکل اس ںیش ںیم ھم ھم وا ایکدصق اکر فس تر ےن سا وق ینا ہن تاب یک ا یھب ن تموکسوا
 ۱ واکس اولا رشا ےن اروا

 روا لب ےسارداای در عا ڑب ےس بساکت صو اروا ایک اج اھچجا ےس سا یھب نز ھملاروا یکم اطع تمولعی او کیک یئدب یھب قی رفا
 ا ےنرط ان نل او یانب بان انب اوکے جہ ےنپا ےن یارو یئارکت اقلم کن ا ےس تام رداایار بھت ل یم لا اوکںل ادوااید اظ ہداب زے ںوصاوخ

 اکا وردا یو ف الخےک ساود اب یم طانر نج ردااچیوکییرہ ز نب نسکام دا اچپ ےک ا فرط کس وین ےن ںوعآاروا گورک شاک

 لیگ س (us ہوروا اھت ںیم ںوہاشداہ ےڑب ےک ین اوج ایگ یخ

 وتو رک ع لا لو مم۹ ےن ایک ھا یرم مکا وا ایت رف بقل اکس مج لا را تا نانع ےن ںیویج نب سیلاب اٹیباکس ادب ےک سیا
 ںوہاشوابرگدروا یر مئ اک کھ رع لوط یار کیک اروا ےس وم بای اک یس د تشک ےس ایک یا نتماک یارک کرب ےس طا رغ ےس کو
 یلاز ارشاد بکن هل لیٹ نا یک ت ساوخرد یکدم ےس نا ےن ںوٹارمکتپن نوا ای داھڑب تپ اکی ود فر یک ئادوا یکدم بوخ یک ا یھب ن
 رھی کس ا ےن نیاداب اھ ایک٥ ارگ اکی اداس ےک لاو سا ےک دایک نب یت ت ن لک ا بج کت ساخر یکن وات تقو سا ےن سا اھت یک
 شروا ی تس تاک آرا اقرار قلا لر کون رایت اس ےک یا روایت نیا اپ ےک ہاوخراد دادم
 اچ کاپ ےک سوا روا یک اک وگول نلا ےن اَت اھ يا ناپ اکے چوک وگول نا ترس ےک ہاوخراد پا ےن دایع یشاق نب لاس اروا ےآ
 ۔ایدرکل وکلا ےن هات یکی ریدر رکن کلا یراق سی ںی آۓن لو اند

 بام سر دم کش لاو دانه نرم اکہ لیشوج نونلاوذ نب رداقدوروا۔ایگیال ںاہ ےک دوت یہا رک اکرم اکی اروا
 ےئاو رک یے ناخراکروا ترقوه روزت اور يک تب اد هدر تشکیل 2

 ۱ -یئرکر یتا تیما توک یک ن شرم م برخ روا یک لاقتااکس ا یم * م۴9 روا ںیہ یقاب ککے نام ز سارا ےک اکو روا

 ہبلف ےن فو ا یکاھنستمولخےن سیلاب نم نیکپنبرشؤادبع ات اک دعب ےک ےن مےک سا یو مات تمولعیکن یفمشان نیب فسیپروا

 ھوردا اھت اپر لپ حر ط یا ککے ناج سنا ےک نیفمش ات نب فسیب تمولعیکہقلام روا دید ارام اب ےنپا ےن سا ت ایک ام
 مامی سنا ياري ایل ٹول لام وا برق ایسا مامتےک یار وا یر ریتم ناب تا ب۳ خط اچ

 نادری شل ول روا ےس یکاروا ےک ےس نا تاس ےس اوک واد ناروا اید کر یقین م ےک یا ےک کرا رکے لا

 روا یاب تو لا« حس له ساز اوج نزد تست ںیم ےنامز ےک یاری نر

70 +۰ ۱ 

 دردسر اد تیر را بل یر اس

 ےک تالاح ارتب نے ےب ںاہی طی ےس ےن لم روا ے جر نی تالگنج زاردرود ےک ںواتسیر یئارحح ول" یل

 ںوروناچ ےن لوا ےس ات ےک اروا د ڑ وچ وکیکر ن ر7 تخت یک ں وارو ےک ےل رھے وراز رہ گوا را و هم دا

 فخ ےہ چو کسو مرو آتے یا ترطن نا اہتروا ےس ے رک شیت دود لو اپل لک ایک کا اح ت شوگر وا حدود ےک



 ناک ےک ناروا لیتر رب ںی تی رفا اخ ۳۳ موم... قتل نورظنم مات

 رذ لن یم یتداپآروا ےگ وہداب آس یم ےت الع نایمرد ےک لیا رب ٍدالب روا ناڈوسدالب روا لاو ںی ے العز ر ز ےک شبع وو وات ےس رک وک
 ودا ز اکو لی و قو نوت, کج لس تہب ےک نا ے یا کروا ےک تم دارت یک یدابآی ادوار ےتوہ ےناضا لن
 ۔ ےگ ےومداہآ اد فرط یک قرب روا سٹار طے طیحر تم یم برغم یلیت بسیب ہطعیئاھب ےک جاب تردا

 فورحمےس مان ےک میرکن کس نا لا روا جس انہ روا نالوسونہ لار زون« نعرو وتب ںیم نج لی اش تست دوتا
 یک لوق مرارا ےک ےک واس ناروا ںیم ےس رود ےس شی لش لول اریعی روا ںی ےک بجرخ یہ عر یکل ویر رب برف بسی روا ےہ
 فلات نا ںیم شارو ل دعب یگ تس ایر یب سیم تموکحر پع ےک لالا 'بواحم نیب نکل دبع یشن روا ارب س اک ن ا تشو شادی توا
 ںیہ لاش یت نوا ارت تسکین کارد کرک گاو تون نکا رواد نکا کال ںی ن یک یارک ن ںوہاشداپ
 س نا ںی ی وک یکے ال شش مال ندارد« کال لورتشا ناڈو ےک ںاہ و روا ایک علوم لار ا ےن ںوھاروا
 ٠ےک نیک روا ایک وقکں وا رج ناو وای اب انپا رکے درنامرج ہو ایکس ین لو مالسا ےن لوضتروا ایل وقت السا وا
 انب مام اتوا لاو رب

 تاب مات شما ےک سوق ار روا کلام خبار کے ناو کی سوتے لوت اکر زیا نا :یلارمکم نو
 ےک شارهب کلات ےک سرو ااوہ سی لر لاک ارد ھت اتر تیمم یک وا 1 یادواره یا لوک ناڈوروا یک ٹکا
 ۱ یورک نت مولی کس اےک کل ا ےنرجاہتصروا۔ایکمئاق تمولق ما ۷ےن میان

 ناں یہ ے رک یاور لوٹ ل ور تارض روا ے j نب شاو باردا ارت لوقروچ شہدا ژل نے لوتاکت ارفع ے ردوا

 دنزرفےک ادوار ادیب دااھتایکل صاحب لول لاری پل یر گچ شه 7ص 2 7
 روا یر مئاق کنوامود یار کت یک ادوا یھجییاپ ے نات ل ولیکل کیا تنو ےک تمور غ ےس اہوروا اھت ےس سیب افظرمیشوج عاقل

 یب روزت موا روان ناب باک ادعا لا ےت رکادا سچے اروا کت یک ا ےن ںونارھیٹاڈوس سیٹ کی کٹ اردد کا
 _ یوم مق سوور لقت ایر یکن اروا

 ت فور ما دوتا ترنج اینا لار وا ی مرا کلاس نا تسکین این رکن دز با
 6 غ ےن یا روایت یر آراد نی دردوا تب ید تا اکنا ےن ماوکدوا نو فتٹپ ےنانم مکا اج ںیم ولرو کوک ی ےک یوا موا
 ربا بید اباد ےک اے رکو دب ےک توک یاروا یوم لاتا نارود ےک ےب اقتم کیا لامےرسیتےک یار می ارواایکل اس یک رش
 زرو یوم میا یہ یب سٹیئاروا برخم کل سے سود ایپ ےس بسال اجرا قا اتع ےس اک کات نب ی حا ےک یک روا یارک
 -یئوہ تا تنطلس یھت یم تیر فادحب ےک سا

 یر کلا تس ےس سا کس بم کر روات ےہ ررکرسب دذگس لار چپ نت :تساع فرمول

 یک اروا لا ار انا سرو کر اعم کن دتس لو ژوسیاس چپ فس وارد فرات ملسا ید لاو لت کد
 تط اترو یک اورم کت وتروااپدرکن العا اکی رادرس ایچ ۱ے یف یارب ےس ناروا برو کت موی تم کاخ ال ره مگ تسول
 ی سان آاپ سیار نرم بس رد توت کج ھت یی ب لات حل تیما نب تلار نون نی ہل ارمروصن ںی
 سام ئل ےک ے رار ریت یا نک میت اربا نہ ی بج ایک ن واھتر ور اکے ر مدد کیے ںوھآاروا ی تاق یر اد تشر ےس نارو

 ہدای زے نا ت اتال یا یگ وہہ تاقاط ےس یک اف ناروا ےک بہم یم لی نادر پی ادروااپگالچر ہاب ے نگش ٹری ا
 ےن ںوھرواے اوئے تحجصددرواےئب دے روشمےھتیا سم لسلسےک تموککوک یگ یماروا ےل ےڑنف ینہ زروا ےک لصاحےنافودایزےس
 کیا نپا ےن یہاف نوا تے یکت ساوخرد یکی ا ےل ےک تسایر ےنپاروااناج تین ل ےنپاوکے روم لاروااتم ےس 22



 نار کے ناردا لقب رب شریف ات ۳۳2 ص .e نورلغن بارا

 وہا نا ک اک جج فل ےک نا ےن تف ن اروبا ایک ارز وب یا یک ےتالع پا ےن ںوھتا ن کنی ورکت ےک ناولو کا

 ےتالع یاوکپ آے پا یب ےراب ےک ناعم یی اروا توام کے راکوی وک کے توڑ ید آ ایا کیا ےئل ےک نایکا امان ںیہ املاک

 روز رک سار آے معیلایکن آر قیکں وکول ناروا یکن اور تاک ناوک وجا کک ن ی نبا اب بیع ےن ساون ےک الچ یقباطم ےک زر یک

 ار رک لپ کب جرمن السا لاو

 کلا نر بس لا ون انار. نوت رو زکت سوری تک نیک مک

 روا یو قآرکہ ر یتا ےک ناروا ید تاس اکا ےس نک الترم نب یک ےس ںیم ارم اےک ورا کر اتقا زوو ےس ا یکے ںوھکاون اپ دزرک

 ےک لین ۓنایددوج اگلے ہر یمن ےک اپ کیارکوہہدقامےس ںوگولود ای کر کر یفرگےن رگولاوکں ا بج روا ایان راعشااوکتدابحروا راگ ہر

 گور اب کیه تا ےک نا: نلارود سا ےگ وہ فورم یم تابع یگ ید یئاو تان یک خرد ےس اوری رواج او نایمرو

 داره اب لس یا تک رام کن اس لو رب آپ ناف نان شا ےک ناوت یوم یک تیم
 -چاج نر شادرپ تاب ساوکں وو ماقروا ےج اج یرکاع دے

 آرد یک باقم ےس نایک لوک خرما نوت ل تروا ایکو م رایت کس هم روا دکور تاپ نوت

 مان تام کن اروا ید تز اجا کیل 3 وکز تاقدصےس تاود یکں وناملسمےن ںوھاروا اک لج یم ذیارصروا ےتاآٹول فر ط یک لاک

 هنس لود لس ۳ 0 11 اور انا ی ریما ےہ لک ںوہ ۶ رک ںاہیرواا اکر

 امتناع مت موجب نادل نیدولاو یب ںیم سنا نککڈیخ سیما ےن ی کا رک ےک یی

 کب لطب ے ےک ےن رک سرو تر الام ےک ںاہووک اے اروا ےس اور وار شک سام وج اس لیحفر راب

 اھت اکا کیا نا دا ںیم ہفردرواےڑب لوک فر یک ارم حتاسےک تیححج یکں وجے مدادعتر یکرکوہراوسرب ننوا یمن ۳۵ قت

 نایک یاری دون راد نا »روا تسلط یک و دور کر وای کس نودناپ بلا

 مکافات لام روا درک کل ودار مہارت پ ںادروا ےس ار رھپ ایلرگض لاو مارو نورد کاپ چ مات ےک اروا یگ ای کپ قاتا

iتن کرم جدول وا آی رخت ورا يک نا ئاوکی ند ایدی ام ای  

 دالب لی حی زڈ ےن ا قا اسکا لب ےک ےن رکرامہپ برغموکن یلپ رم ےن اروا یان موا ےک کوبا یھب ےک یاد حا ےک یادی

 2 اکل کام بلخرپ تشادوراترواسام ید رواایک۔ اتم تا ےک لوس

 ارفف سیا نب ہوتا لاہور یک ٥صاح ہن رکا شاپ نرو ی ترابی کف نو ما اکل اپوروا

 روا روستوف ایہ دارت اک ا تخ بتن روا ی رک یواش رکج یر نود ےن ےہ وارق اعم تشب بن هی کارو یر هیت ها تکرار

 Ê KR ترم او لاو نر لک: فسیب پر فسیل نقل وا ین ترش ست یر

 ےس بنیز ےن طوق فایکل ای پلف تاقروا رک وکی د ےن نفی بس روا ین یک الی: ںی تطاس کز رام هما را

 ُ ی کن اکے یا ےک نکہ رکو باد حب ےک اروا ایر ا

 دهد اکانت نایب کس یا اہک ےک ےک یب ےس طاب, ن یار ں۵ ےن یارک

 , اار رکج اےک ناله و ےک یارک ی ارت نب رگوئارواےمرکح وجر ےس نا ئل ےک تامولعم قلت اقروا ےے یم

 را وز تتاط ےس اروا یورک یا چ دتاوا ےس يک لاک غنی کن اےس برغمبوا وہ بایصاک یم ےنرک اب

 اب کس قوس روا روت مار لب کا اکسل رقم سو یر زا لادن هاب دز

 ت اقھتن ایمرد ےک ونود ناک ےترڈ ےل سا۔ےت دابآ یادو افر شو اسورروا براقتاو زی زجک نا لاپددوا یت خ یک اف ضا ژ



 نارمکجےک ناروا لاپقرب ب تیرا لاف ۰ مومصح.... لج نودلف مات
 ۔ےڑب لئے ےک ےناج ںاہد ےل سا ےئاجو* خم کف التخا

 بد لک رگ تارک برق مک اک کج ندا نشه ام :تراع فی نوشتن فسا
 روا ی رہاہے ناجا تج بہن یوی یاں ناک ی ادوار رقم اوان فش ات نب فی دازاجتب ےپا ںیم برخغم ےن اراک کا
 امیر قتےن سارواایگوہ اوت تار اکے نر کک نج ےس ںویناڈوسرواابدرکم ٹوک ا ات فالتخا ج کاب ےک نا ےس اروا کاپ ےک م قیا
 روا او رک سیب پاک کر وپجوکں ادواای آن اف ییہ ما ےک ہ لقر وا ھت یم تافاضم ےک برخم نقش ات نج فسیل رداایکہ حق رپ ںوربنے وا
 ےۓ فول ںیم برخمر باریک قرب لوقالع ےک برف اردا لکھتا اقا نیم پا نف تہ فمر تنو سا۔ایگ آں اد
 رے اروا +7 اب سان اعا تنی بنر وار کراس سورس لات سکس نشم نب فسرت
 الت ےس اروا یورک اوچ ےک یا تمارا ایک کس ےس کج رس رای خارگ دادا ےک ا ےن رکا کا اڈے دید ہقالعاک
 ۱ ایوب لاقنا کن ات آں یاد شویم ردا وال ےس

 ندرا ےک دیس ںاودواایکمئافوکدبرادددع یک شامل د ےن نیش ب سول :ےانرک ےک ںی فو
 ایک وہضمرواوکں لیلا نسل ےک یاں مال رعب ےک سارا ایاودوھکں اونکک یا جل ےک ےن رک یم لاب روا یاو رک م یت لم فرط
 نا ے ی لایق برخمرواایکدصق اکے نل یب نرو لن نیو ےک نا ےس ںولیت یر صمرواایکم کج ١شم شکم فسا روا
 وا لک دزد ناف یار سیم برش ےن ارب یھی کن جوین اگر کن های
 شک لات اي مپ زا اف ول لک گپ ےس یارو تس یاران تہب ےس ل یتا ایدرکم ںی کم ما نوا
 االت ا لو اروا ےہ غاش کیا ای که س لوک مبارک

 ساق نا راضی شف دیک درب فسا رس نی ناسالم
 یکی اراک وک کد اچ پد تھ ازم نیک کت م از کتی ہد ےس یو کی وار خر متحد رک یانگ تام ےک تیک تام ےن
 مرا نج اک یماےک ںاہدواےرہھتں اہ کم ای ادنچ روا لپ لا ںیہ روا ےس وہ شاو ںی اف فست یو رنو
 یکی دارخ وولاورواایلاج زر ارحب ےک کر رم کروا ے وہ اوہ پ مکس هارد سکس یراق کسری یدرکل ساک کل مار
 آلا رود لت لا دعا کس ایم رانا سراب بس لاو گنج ل دالدا

 فرط یکن یم دعحبروا ےہ د ب ایم اک ےک وک وربشے تہب ےک اروا ایگ باقم ےس ناروا ایہ اج فرط کہ راق ںیم ۵9 ردا
 شازوسا سرعت آل باد ےل ےک ےن رکی ئاھڑچچ سی زازاف عفو درھپ ےھت روجوم یلاوم ےک ومروادۃبس مکا ح بجا گاور توک لپ
 وو کیک ساخر ےس تسول نب یک پھ لار نگه ےن نقش ات نب فسیب رواایدرکل وکرادرس ےک لار ایل تیک ےس ےناج
 رنو يک بام تاس ےک ا ےن یک ا ت اہے یکم ی اح ںی ےتار سا ےن رصنحنارود سا یی وے ےک ےن لق سا ےسا

 انکل ہاروا ابد عی اہ ےک ینا وف توکس بج اح تسود ےک یارک اکو ےک یک روا ےک وہ کر صنعت ےک کک اروا ید تست جو
 سا ےک کر صامم اک س اف ےن ںوھھروا یک اور سج وف یکنوتم یل ےک زر ار ی اف ےن سا قا ام نوادت ےس نیفمشات نب فٹساپ نرس

 ی اف روا یوم تست ںی ار اکر اے ووپ ےگ ر ایا ووروا یورگرنب ین کت رور ضا ایش اروا ار ےک دسر
 یکن یطرم ےن ںوھ نت نایک لو ازای دقت طاها ان و نکن زنم اقا ےک سار کت
 رک ساب نیم ست روا ذوب بایم کلش فس گل رزرو عینی  نوختف شرت یداو روا ایر لو

 نامه دتس لاپو ته ۵ اقا فورس ل ےنر کو ار ھگاک لق ےک یر ہم شیزاز افدالب ہونی ئوہوکن فش ات نم فیر خیکل ا بج
 رواایکل وکو رات حد میر وا یک شو ۳۵ فرد ابد الوت کارم نس یار کت برد یک وک



 نار کے ناروا تقرب ب ستی رفا لاش req مر لج .. نورظنت یر

 ےک ں ولی انکروا؛ نیل ین ہدوارخمروا ۔ایلرک شن تقاطرو تار ام ںیم ےرہیکوکس ا دک تقولو طرواا اے لا شیٹ ال
 ےس جو یک شکم کن یل توا ۔ ےک ےس ورام ےک رک توک ں وبس نات بیرت ےک راج ننادت یکن اروا نخ نوار کر

e O TT 

 ےک لکا فرط یکن اسال رار

 ناب ےک نہ ہنس ناروا نیو رقوج ای دید مان ڈ وکں وینا ناروا .. :یراترل لک سوال او تو جام
 ایا پرکردن کس لپ ان لی فرط ور اپ < کام های درک یک و خود نا ذس را لصافدح

 شم ور الامم تن نوع داد روا لو لاو او ناور فرط یکی دس یکداو ںی ےس _م روا ےس اوم قت ے ےک ناروا
 AA رای پ نادولع ملے سیم ںوھاقاک ہر ار یی ایم اکر اکر حب ےک تعا ازمھپ رش یھب او ردااوہ جوف ر کمد
 ناروا ںوٹیہ ےک سا تی کب رش عمق ی نا راے لی ایمر د ےک ودر کا ازاتوج او تاور باج یوو یب رواش اییع لاج
 کارا تم ترم مس رو یا ون توگک ب جاع ےس یا ید تر تستر یوہ مست سم ارماےک

 روت ےک ںوج وف کوتال ار ار لا ساقی لپ < لذا اره کت دن گیس
 ِبجاعروا وہ ی اک نوک ج امرداد ےس یاو ہللا این یس پاد م وپ کک بک ےس بجا مک ادا
 یر رهام اش ےک بجاع ےن ارد نگ ےرام لٹ یئاڑلئادوخ تول

 وى مکا رھپ اچیھکم اپ لی ےرداب کس ام کل کن غیب سول ےن ارگ کک ناص روا ٠ی رت گیری زم یکن یفمشات نی فسوا
 ےک ناسا برس کس لوجف کویر ثکت رو نر نکن زا چاله مم ےن نیفشات نم فس
 برغم ےن واتس. سر نر ہرن نب رئ نب ی جات کا می دنیای لاو تفو لایک اور ےل ےک ےن رہی ات ےک هدر هاش
 ب سولر ا 7 یاد رھپ وا درکل سا ےک کے اح چ ی ی ا ران مروا ےس وراد یش طا نرود روا لرک تے اے دق اسا
 : ےن سار ےس وہ یب اقرپ سار دوا ورشی تب ےک فی اروا لیل فول رک یں اہ روا ایک مق کف یرلادعب ےک لاس نٹ ام رتن نیفمش
 ےس ںوج و یار ںاہ اد ی واتر ادا گر ودر تام یاماها ما اع ےک ںاہورواایکہ قو ناست
 ےس لشکرمروا اکہ یق کت ئازجلاوکس یگ شنادروا لبش؛ نارہ دم ین یاد حب ےک یا روا یکی رتب دم یک ارمک شتر جا اس
 لابن مرک ے نین اہک ارحب ےک اردا رام کن است کت افد ینا رت نک ایگ آں یاو م برخ ے9 رپ یاد
 ادرک ورشانرکگ اک الب ےس ےب ےک دردنحس ےن ہیخاط رب

 ےن اشم رعد ےن ساتھ ےک کوے جک ار یگ ارو اھ ن وتلاد نب یک نیرداقپ ںاہجایلرکو 1ار یگاکہ یلط ےن سا
 ولا نا ار کچے ک سار کوہ لئاو یم ۔ہینیوا یتا گا عوف کیا یک وار ھن ےن لانے دات: کت ایاکي لب ےارکایلرکوہاعمھتاس ےک طرش ا
 ناز یخ سیم زا رف ےک فی روا یگ پل سانادالب ہیطاطرواایگو باقر سا ےک رک رپ ہلطرلط تقو ےک ےن وہ توفےک کک
 ہپ طسقرس ےن سئادعب ےک ار ایک دا سکتا لوح تایم کیس ناروا الا عا اوا نر روا سو
 مپ پس نخ فسیب نیم کی ایم کپ ساردوایگوہ یو رصاحی دار ہر صامماکد وہ ناروا یک اھ
 اتنی فسوپ یھب ن ءارمارواء ال ایتےک سناروا انجم ہدعوانبا اکے ن رکک نچ فالخےک ہیخاطروا ےنرکد رب یکں وناملسم یم سانا وو کک
 1۶ اب دنر ف یسوع ےہ اتام ےک تک یا *ارم ےن سادوا ےن و دنماضر ےئل. ےک گنج فالخےک لاہدذن ایم انب اپ ےک نیمش
 وتو لاو شعار ان قر روا ایکو صاحم کس ا ےب رذ ےک ںوزناہچج یر پا ےن دایع ن یارو یکل مت لا ںاہورداایگہئاور فر

 اي لاسر امم اپ اک ی امم اکی ان نشر مادرش برم تساوی کتک اي روس بام



 نار ناروا رب رب نیا اش ۳۵۰ مصدق... نوری رج

 اوت ع_وجروآر قلا پس افروا ے وم اور ے ےک کن چیر ذ ےک تار یردنحوکن یلشا مرا ںوج راه تارا ا
 ۔ے نب برق ایم ہو کا اید ڑوھچکوکا فض ورم زج ےن یصضارلا نی ےک

 رها نزار ترتيب اچ شدم لو یر نایک برا جک نیلیارم ےن شاروا

 رم شہ از ہقالع ےک سول واایکع وں وینا ئل ےک ےن رکلباقتماکس ا یھب ن سنفوا نیا ما ےک ہقلاجروا یکہب قم ےس سا ےن سولی
 ۔ےگ آں یئاو سش "ا دعب ےک ری اروا یوم لاھ یف ایماک ت سوری مہ ولو السا کر مے نوے نیل

 ے مان ےک جایا دلاو ایکس مت ای آڑ وچ ل ابو تععامج کیا یک وج ون ے ےک کر رب ت وحر نہر کہ نوک ب نوک ورت لیلی اروا
 نیمار متر لس اکن یخ ضات نی فسپل وج الا نیاروا اتے ںیم لورالاسےڑب ےناو ےب د تسککغاط ںیہ سنا قرش روا اھت تک ترش
 کیم باک ب یوا راپ کیی عادروا درک ارون شر ناسا ید تست ررطیرب توکل راس رک قیامت لوک

 کم نونلا وذ نج رداقنوک الا نج جب فان یا یضاق اک تلہ روا یکی ز اون نامہ ب وخ یک اروا یلدا اپ اپ ےک سئاپع نیر صان دوا ایگ ہرارف فر

 یتا ک ساوکیضاط بس وا تک ے رام لا نانو نرو باقر زولایکہ اور وف ھتاسےک سا ےن ںوھی وا کھ ڑب فالخ

 دیا ضق پلا ےن وج نرم رک کر اراکرخ آروااھکر اکا ا لامپ رےنلب ےن سا تاوہ مولعم

 ياقا ۳۳ 7 ۱ فس

 رایت یکے نا ےن بس وال ۳ اچ ہد باک عو اکے ن رک اوم یی ج ےن لوح ملت رکن نت فس

 لر بس و سو با اککل یم ےن مم کف ادا تاریک ترک چوک یش نیا ےن سا ایامسکا فالخ ےک دابم نباوکں وگولروا یک

 هد گندم کا سل وفا کس فورد واز اپ کس روصت ران تا رواایکرایتخ ارارفےس لاہو ےن دامت نیا ویک وف کل ا
 هنر نا سل ےس تموککےا ےن یگدوش اداہءاہقفء النےک برما ئادوا لر تین اف

 نیلا دیوخ نار کھ ک ںاہ روا یک رط یک نرو ری قاطی کا Pk سلاو ترشا ایک ی راج یوا

 تا سےک ہیخاط ےس جو یک شا ےک نیت نب فسیا یئاھب ںوددوو ویکی درکل وزمے قاب وکی یئاھپ ےک ساروا سیب ب نیک

 وفا تا ےس ےس کت اقلط ےس نا ےس یا کک ےس ڈ ےس رب نا نارود شاد ات برزو اردا ےسرےد

 ےک کر قم یاوایکس ین اوکت واردت ہک یا نب راد او يک اچ س نیش م ب فو فلک رک فاش نکس

 سارا رو تساروا کوچ ارا نیم ریما ولے آکے رکل ات اےک نآدابع نیاوق ےٹ ول ںیاو نشا تسو روی اور لاو

 ایدر کف رطمب وک ئاروا ایگ ہادیپ فالطتا نیئام ےک ناذق اون ڑوھچکت راماروا تعماطا یک سیب ميان ےن

 ےاوکں وتالع بس ناروا د روز نمود تار یاس طالب. اد یورک ں ونار کف لغ

 تا ےیخاط ےن را ریس کلامی ارت کرک ا يلوشاذ_ یا ںیہ روا درک واں واور: ےک ےیل یم یت

 ےن نیلا مروا یئدرککم ری یو رز با کریم ذات ۶ ارگان يا لک تساورد

 یش تاقا ہوروا ی ٦ےک ارم س رحب ےس اروا اید لاڈ سمیر کز چو کر تمر وا ےک وہ شب ت شاطر وزب ےک کا ام شیما یب

 یدیقے کرارا سط نج ھی یما ےک اںاہ دوا ےئوہرو آہ مت ولیج ور ےس رے ڑپ یم ےنازدیق ےک نیفمشا نب فول ککے نرم نپد

 هی ارام غار تاب ہی سم لو ےک نیفشات نب تسول کرک ادرک نوک ناروا ےسا ند ےک دیر قپ ت رواإیلاٹپ

 روا ایک حرم یری ن غش نب فٹسیپ یم 92 رب لی بستم یغاط ےس پاب کی یکی ادق کت اہ ا ککے رد

 روا وہ تکرار اصن م ےک دا کشد جک نام هک هر ترک رکن رای ھر پ یا ےس ہیخاط



 نا نناروا لقب تیر لا ۳۵۱ مسح .e ...نورظن رج

 ۔ایاپ ہیلف ےن ںوناملسم
 ںوقادع مارقےک سڑناواایگوہ لئاشوحتاسےک نار لا نر یس الا نب را شوم وو نیغ ب فو نہر ی انب یری

 ۔اچب سین یئاب قال یئوکرواووالعےک ہلیقرس ےس ہجو یکے دتا اکی یراصن سی یرادمامگی وہ نی نیترات

 ہن ضب وا ط لا کلاچ ارگ کک ہو و2 کت رافو لود رک ر وم ےن یوزر ما نار کک ہینلبروا

 ید منم تموم فیل نرو بو روا اک رک

 نیلا مروان وہ شیلاقرب ںوقالع ےک فارطا ںونود ےک سنا ےن نیغمشات نب فسی مک سرور میام لار

 برحاا رت نم نادب عل اپ ےک یاب عر صنتس نار مکے دادفب دداایگی دباطخ اک ںییلسا ریان یف انی سوبر واک ےن م اکا ے رک دعب

 رئاروا برخ کا یکے س اروا کت اپ ے زادنا ساےس یا الع روا کر ایشوم یئ اے لو اکہ اوروکر وبا یصاق ےب ےک ساروا یی الا ی ایل ا

 ںیم یخ کیا ک ہاشداب تاب وایرلس اوت نا تموط یک ی ناروا برخمر کس یم ںوقاج یکن ادوروا نور ناوج ےک نا تمولعیکس

 کروا ےس کف اساس یار سارک یک یک ےن ی

 -ےدرکی را یف اطمےک مے ک دشاروا ںیم رکی اھ یکم اویس وہ انب رک سکس

 ےک دامت یب گپ ےس ساروا۔ ۓوہ لحد سیم سنا نیش ات نب فی راب یٹچچ سیم مم رھپ .....:تلعر یکن فش ج نب فول

 فالتخا نیٹام ےک مھٹنن نیغ مروا ےک اب جاق درک لم تت سارب ناسمات لم ھم ےہ هر نزول بل کرک متلب تالاح

 رواایکہدہاعم ےس اس ورود سر اےس کا دف نہ فس و اھت لر کر قوکں در بش رتوہدایزےک نا ےن ںارواھاوہ اپ

 اکے نلہوک اف نی شو لا نیم شو یاروا ایگہتادروکی دزعےس ےشلب ے فرض یک ولودروا ایکں یھ ےس اے ر لوز تب نیں 7

 انس انا ین راترداےناو ےن رکی ارھ اند ںیم رخ کسی روا یں ایا اے تہ ںلوھنا یھ مینار لب روایات مکا

 ٦ ۔ےئگوہ تصخر ےن د سا نفشات نیب فسپ ےناو ےنارکک

 : ناب کس لا گردم یکت سوگ ےک لانا ےک نیفش حفسببا. :الرکل ما اعربلخرب طسوا برش امت ےن نبرد نم:

 و اینپ سشڑناود بج روا یھ کر بلان لورف کشی تسولکیکاروا تکنو ارور کن اردن رکن ر تک کیا جن یئاھٹا ے فول

 یضاطرواای کرن او اک او یں ابو ےک کر ناروا اونماولاکتقاط یتا یکی رگ اغو یا وخ ق الف لوشُت لاو نو

 لا لپ رانا روزی تک رانا فسیب نر اچ ازم اکت سل ترس ذی رک نا راس مي اد

 ۔ئگگ ےرامدوہہ ناروا وم یک اکے ےک ےن کک نج ےس یاد ناطق مور نبا ےن اروا ۔ ےگ آب او ےک رک

 ےن ہونج اروااوہی مح و عقاد اکہ قرب سی ۵۰34ب کل دق تحعاطا یک ا ےن ںولادربشرکآک نر داایکو یک یهو تارا

 کف سوا نج یب مج وا ایکواپ آو راہودوک ا ےن تسطر ا اتر مرا لاس ےک نیا مروا یئاولو یضالخ لم یاو روا یکل صاح یلایماکرپ سا

 رداربط تے ادا ایان نارمکساکس نا برحف یم هو وآنفشح تافل ذتاوہہفاضا لیبر مو تزعیکں روا وہ تووہ تم واک

 اینو روبی زوم ےک اروا وت فرط لی لیا

 ینا کک ق روسروا اورا نوک وس اع نہا ےن ںاروااچیک ری کہ یضلج ےاروایانب نار کک اکس سنا قرشوکی توس ہیڈ ربا نب گپ روا

 ہاری ساکت عامج یگ نب دعوم+وروااوہ رو ظ اکی دہ م ماما کھ تاو+اکل امسودوچ ہنامزرارتق اکل ا بج روااب رن اپ تہب سم توقع اکل اروا ید

 دوام اس لو نوا وتو انب اے ےک ریو ورا رماروا کی روا شراب دارو

 کے اقم ےنپا ناس ےک لو رداب دو بس لیٹ ساجپیکل ہد ذقای اب ئل ےک ہر اتم ےن فون نی یلیریما بج روا ایک تہ ںی اٹک



 نار کے ناروا ی ایت ب س تیرا یخ rar مسح. لج ۔نورلخ نما رات

 یا کار کے سہ غرم ےن لونا ایرج روشن ےک یاس سیب نوا سس لری ای اچ "اپ ےک فر برا اپ E اوْےآ
 ےس ےنٹاروا ےنید وانپ وک ا ےن میت وا تپ وا ےوہ رو لھتپ لا ود ذنایکناور لا ےک سیا ےن سا ون ایکراکنا ےن ہغرج وے رر ضاحوک
 ۱ تک ۔ایگوہ لاتا شیو روا اھا کس کاروی وادعو ےس د

 ناز ےک ےنرم ےک ا لوح و اھتایگم کی گپ ت یو لیے راہ یتارواھت بیر رت تہب ےک کرہ کج ےن یئوککا یل نب نم لادروا
 ی رسوم را لرد کوکی وت یم سائادوا یک کہ یکتہب یکے نودینکارم ےن ںویآرواایگوہہرہاحم ےس و اتمر الاسر قا
 ٠ےن نیقش اے ٹ ےک سارعب ےک ساروا۔ایکر م شر شا فول نب لوا یم روش ساب ےہ سی ویب ب ےک برخ روا کت یب توک
 یک ل وقرا موتی کن یدعوم ےن ںوھےس حرط سن یکل بق تحعاطا یک ا ےن ںولاو ںورانکں ونود ےک اراذل کت سوک
 نادم ےل ےک ےن لاس ےک ںوج وف انپا نیقشات واک کج ںیم برخ لاج ےک ارپ ب ج ردا ایک ڈبہ رمد اش کا ےس اات
 ےک اھم ےسا ںاہوروااہاچ انکو ر تسار اکں ا ںیم ماقم ےک کا ضا ف رکےن نب دحومروا نم لادب عروج ںیم نسملےت ڑلےتڑلروا ےگ یم
 لر نر وااڑلبوخرکل وتاسےک نیبدصوم ےن ںوصنارد ایک لم ےک دم یک ات صوکب ایکن یرہ اطرالاسےنپا ےن زی زرین ی نا رک

 اک اے فرط ںوراچرداایک اکل ا ےس نیر دعو مروا یک مارف فرط کن ارب دن امر وا نقش روا ےگ ے رام بابکن ہر چ اط روا
 ےب ےک سا ںیم نار مر جب یک لا ڑلےس ہنوتل ںوھآا روا یکم شت اک ر دو میپ طسوا برخم ےوہہ ےترکل صاع یاسر آوا ایرو رم
 ںویھتا ےس اہوروا نعوم (ررطلا )نوت سو نِفشاج نم فیل یکن ب یقاحس اپ ےک یا روادید یک اے یار حی نا ےن میپ ابا
 نور ریو شات لا نا نب دوسر وا نک لادہمپ ی ہ2 ۵١ دا درکک الب ےسا سن دوم تالا جتاسیکں وج فردا
 رک تیرفاروا یک امت سل ںوہچ بس یش ہلا روارہقرویم ہیقر شر ازج دا ےل گاھپ رکا کت سل عفو او ارماےک ںاہدون یی ئاھڑ
 یو لیتو زا نو

 نت ارتکاب نبات نکس هیت ںی )سس اتکا کت سوی نیما
 _ ئی وہ لوخش ںیم تابع یکراووروا ایدرکم تاپا ےس یار واین اہ وتارک وچون اوت ایگ ماریہ فالتنا ےس نیا

 معاف نما تاود

 کت اہیباو ہے ہلادمگےس شی نبش لات زانآ کت سوکعک نیطارم . :ترمولعی کی ان ہاں فار طا ےک شارٹروا ب
 زور ولد ییا ےن ارور یر ترکمن گو فتا کا این ادب اما ےنپا اک نا يک تومان لک
 _ایلرکرایتخاوکت دابحو دہ ز ےن یا پ لاہوروا ںیہ ے کرک اک ا کاری اید

 ےک م یک اروا ی دے د ب اوج وایئ اد ےک تراورتن کس هو ےن اواوس ےک ہوتا ےس کاب نک لاپ کک تں اہ
 سم توکو کنم قدس تبب ےس ںی قوصروا کش نوک نیم لار ها لار وا کر کناف لوگو اس تب
 قلم مان پ تمولکے عو سا آرام هه« لا

 نشت فسا تست پا مو دوا اھت تو یم ںوکولددابب ناراش اک یف وس یک ....:یردایپب روا ماتم < قوس ۳3
 زرد کیا ےھت ںوود س ساید لو سوت لا اب شا ال اه ماتم لات کلا

 یک ئادعب ےک ےن ر پک ا ل اسی وکی روا ایکادایدفاکل وتت نیغ جم فہ وب ناک اک گا ب فرط یارک ین وسا یئ روا وہ رو مت
 ناف لب« گل تست یون اس پاپ کافه ےک سا درک ینا تروک کیا یکے نار ھگنپ ا ان اک اوایل الب کیا ےس داکار



 نار کک ناروا لاقرب رب شتی رفا کاش ۰ ror مس صح میل نورلخن را
 و ی يےتسج

 و و تیتر کس نوید نا فسا یر کی روات تانک نیغ جنت فسی ےن

 7 707 تان اک رمو نیما کمال

 - ای بوژور اتم کت مو ک نرم عب ےک سااب دانبریمااک ای روا ہقرونمہہقرویم ت را ارج لثه وه

 یس رس کر نر ی باش :زاغآ اکر ا رقت اےک نیب دصوم

 رک لاطماکے انب رادرخامر فان وک وار نا _. اے روان ںی ت الام ےک ناکا جیب مک کنسرت ںی

 ۱ -ایدرکی راج نام خاکے نا ہعلفروا نایج ےس طرف اتا لاو

 رایتقا تعاطا یکن ی دحوس روا ےن رک ک7 تع الہ یک وتو ں وگو ےک ںاہوروا ایکو: تسب رکے کس طرفدار رک
 ۔اگلےن ردیاب ےک

 یورو کارو یو لا تک شا :کتج یکرا قا ےک یر کس یم ںویب ےک لاروا تافو کا ی

 ےک یارک يک لاتنا یھب 9 اروا رانی یاو کانو ی این کروا وم

 فرار قاد نم ی یت ب ۷ یقاحسا یئاھب

 پاپ ےپاوکن اکا ورکا کت تری ی اوہ نیارپک یب ۓا ےن یا اردن لاو رجب مچ ذچسا اکا کے لانہکاک تا رح تی

 اروا اوم لاو ےک توم لش ہد ر ہک کل اہ اش نب مگاحدوخرواای درا ات اگے ک تومذکں وڈود سی ٢ یم تازن ر ہت ییا ں اب ےک

 - 900+ 9+, 20 اک جا

 نایگےن رک ولعم لا تقیقت وا یس اوت رع اطا کرت رب را نب یگ نب نما دہ کج اج فسولوو بج روااوہ زا ا 1

 لا سل 1 رے کک کر ایفرگے ا ےن ںوہ ناروا یھب ہن کیا اوب ےک لاّلامڈپ مک ا

 تا تر ٹو ںی ںیم نی یو تارا

 داہچ شابک نان ا ذات لادن اخر سیب یر روا تراہش یکی ر مڑ سیا فیل

 0 "الا ناروا ایش ترم واک بوت راز اص کیف ناز اره ےن ۳ کروا اد وو ےیل

 یزاتروا لاد یک یئاھب ےک سا تا ےک یا ںی سس اروا ےہ اوس شود ےک دن ےک رک میش نوع زیر کس ناووروا

 ۔ے تاس یک

 تغنب اوخی اہ ایج تقو ساوکت ارروااھدئاب رف ت خر کی اب رک تن اتاق نا... يا

 سرش ی را وی وقایع ایا تو سا رک نا سم

 یاد ے تی راج ید لاذ شد اخیر اہ نہ یو اردا د پ تو سیما کت رب لوکس اس

 ایک کا بس ہو اھت لودو لام وج ںیم ت ےک نی دحومروارءارھالراد ےک نا ےن سا ان اھت ایت ےل ےک ےناڑودےڑوھکپرخسک برف

 نا ےن نب یک رک ایک بو زاب تس دک تر اوبا یسروا یگ 0*"ت08۷8فھ ّ 70 اتر دارئاک شا معلق ی او روا

 های ناسا نارا دلا ڈ نان رت نشد ان نامہ کرارا اردا یارک ب ل اوم اےک ناروا کری دکل امت 6 ںونوو

 ایگ رپ ےناورکتتسمره یکں وایی اروا ےن رزرو ہضم کن استو واچ اں اہ ےک یہ اربع نب صغ یان انا نا سا

 نیو ذ روا یکی میخ سش ل اوما ےن ات نبر کن ب ابر لاپ < »رانا رپ دیسےس فرط یکن اسملچکاح ود دیب ےس ہجو سا

 ۱ ۔ایدرکر ھی ںیم ںوگول ےل او ےناچ لوتاسےک ناروا بر



 ایوب شن اوز اپ روزہ راکرخ میری کچ رص اک لنک ت نو نیشواایگو ہن اور فرط یک رکا انب کت اکو سوگ اع لر دپ تایم

 برو فر کردا ۳ کان ا رک وکس ری کم ز۶ ک نعت ؟ طاق نا. یک اگ آکر تی نر طط
 ےن پا تا دتاس ےک تساوخرد یک ای ا اے ےن وہ یر را ےک سا
 ۰ ہار یس ےن رونما را کس اب اه حس نو تل میوسروصت تو

 مانع مت ربا نیا شرک تماس نا ارور شرک نوک یار سکس
 دیدم درام اند

 نب بما اک وا برخ وک ا
 زر

 ترم روا ےک درپے س

 رسے ںیم نارواای درک نوح ایکس سارا نیم لار ۳ رز 9 ۱
 نر دب روال درب کس ایم 2900 اھت نا ےن زور ایس ۵

 ہے درک راج

 یکم اقن سا پا )یک ايد رگ نان یم ےن لاروا اوہ تاور فرط یک ییا جس ڑی ےل یا کبیر سرد
 رب تم نکند لا شرط رضا ےن سا کوی ا یکک ناھب فرط یک عی ئاھب ےنپا تاو ل مور یک ےزططتے اوج ےب
 ۔اھتای ار کفر یساےک

 نریم 1 وک وم ولاړی رواا نامج ب ےک ہا تا ےک ندرت ادب ریس آیا
 شکر شراپو تو لا پا داس ےک یت تبب مہارت اب ےک رکے ا کرک سنا وک طط وو ںی اوہ ناور سی سال یک

 سای لان واورفمب ورکک تں اہ اھت یم بق اھت سا سد نیک اوہ ےنورع ںیم

 ړی دلار یس ےن یوم لادیسرب ںاہروا گی اچب نب دحوم رعب ےک 17 طلوع فان نان اب کن رموم
 نر ار کیچ ےس لیطصت اتو س ادوات يلرگضتق مارا يابد اینا لمس

 قومی فضل یرها رپ ناجی رک ار
 : سه ات با تقوی کس شرق. تمام اک یل رو ار
 رسک وکن او وو نئ ےک سہاگ گن وکں درہ ش تح کا ھیں برخ وک لا قوت ےک رھ گا نب دلا الص کے قا
 لو ات لاش یھ بدلا حالص اچ اک ا س ارزو ےک نیر لار گه وان لی نا ےس ےک ےک ےس یا ماشا رو لارو
 ا جانچ کنز اب دلج ںی ےک ۴جے



 ارگ ےک ناروا یارب رب لغت رفا لا ۳۵۵ مح ل ۔-نورلغ نیا راج

 یار روا یل رکر فروا اے سایت سس مان بالغا نہ یو زوجات یو فلا راواک ا اھت اشواپ ی رخ 6٦ن اہ دروا اما یکباطخ

 ےن مہ بابا اش اپ کس لاو لار رو تک وکں در شود ںی یئگ؟توصوکس ا کک تں اہی باس لام ےک

 ۳ الاول واکس لورم يک اردک سو شا یک اما

 ےئل ےک نا ےن ناروا ے اک وم ہرگز اک اک( یی الم آے لا تقو ےک رارفےس برخ م اہ یوو جے ہدواوزلش ایر روا

 -ایگن یواشداباکءاروام ےک سئاروا یار طو ترواایکرر قم یطخ

 ماچ وتم یر فط و کیت اا اہک سا یر مروا ایت جاج ایک ے ِباقلا ےک یکرصانروا یرفلف ےس روات نا اوت

 گور روان مایا لو سیرانلا فون یتباددروا اھت اترکا دہبطخ ےل ےک نب دلا ح الصرصانہدکی شو یکن رضا

 ءہدعو ناپ تشگاھتتتکگمتاسےک طافلا نا سیمرخ ےک ای رتا کس مہم ا تمام

 روا یار لو مکر وا ںوہاگءایق مات یک ا ےن اروا ایگ صفت ھ تاس ےک ںوبرعود ہک ل سا اھ یا اک سا سن رقت مت اریاروا

 دبکوج گولود کے لس لا یردرب لثت فک اع توقروا ترق ںیم شوکس ا ےن ںلوہ ناروا یکت میک ایک تام ےک رنز وب یھ صفق نار ارم

 ار اچپ کت اہی ملماحمءاھ ہیطخےک تب دلار زاصرو سه تورواوت لاو لر شر کش یخ انچ ےھت ےگ وم از ودا فرشتے نوا

 ۔ےگ یب کرک اک ا لی تالاح کس نی دهوم مک مچ ایدرکل نہ قوم ےک صفت روصتوک

 ندعو کون رک یک سبر طا نب یت ج :تصولع یک ااروا تیا یا و یکم اف نیا سیٹ شیارط

 نیترات فرط یکہقرپ ےناو ےر شی توپ کس نره موم بنا نت ای طرح کن واجب

 اردا ایم« مک ی لالب اقشار سرکار تعاطا گن مع اپ ےک یارو یارک ماش ںیم تدا ی اوکاا ےک

EAL 

 فارطا جت سک یئاخ نا ےس سٹ مو نپا ےہ ر ٹکا یم تعاطا یکن ا مایا. واتس کن ی رعو ےک رک شفا کنان ہپخزروا

 روایت ایکوم لک ےہ انوا م وت یک اے هرس ںیم رک العا روا ی مات تمول یکی اروا یک آت ع ام کیا یک ومروان وتا شراب

 چا ےس یارک یک اقوام ت لود ناروا یک روک ور شہ تہب ےک یر جلادوا نک ریت برتتت ا رواایکب تر موا ناتا کا ےس ا
 ولس اک ع اطاروا تیم امیج ےک نیر نم وت کاک تاھا پ ےک یت لارا ق یلغ ےس شش ناھاھشوکن کلا دعب شاکر وا ےب

 ےس نوید ےک ہفیلخروا یگدرکدر پی تراما یکم وقے ا فرط یکے لپ ےن ہذیلخ اوہ ںاہاوخ یھباکت رصنےس یار« ی دیتی ابات ایم

 -اگو: بولان سوب نر دلا الص بت ان اکہفیلخرپ لاہور کا گا کی رب مان گی باش فرط یکم اشروارعم

 لی ےس راب ےک نیلا الصمان می بج رپ لاق کارا ناتار مق ےک ساعت اود اکی دا نیاروا شترق
 ناف ادوار ميس ساک تورا ید *فرطیک ا قیاس ا ےن نیلا ح داص تقو شایعات نور واس

 دست یادم اما پاره لر کتک نشو نیس اس شتر قادر کیا یورک ی

 »تر ارت ںیم نیو اوم ےک یا آرت روا یک ر ط کر زوق تع وب ےس دہر ایلرک ساب روز راک اف

 و وا یک اطا یک ں ویناو ر راک یک آر قمی رج الب روایات نیا ںیمہقپرفاوکروصن بج .. اب لو اکروصتمروا غر الطاواروصنم

 را ست سرا کس ندرت تیک سام بانے ںوہناپ تابات کروا ے ےک ے رک ورا اےس شام ۸رشیم

 تو وا رک یا نہ ب وقال فس وبار س لک ےس د لدار ےس اروا یگد تحارےس بل ےک نشا اش آل ئاروا بد لاڈےرمڈ

 اھت ےس ںیم تارو ورک ےک نیر دحوم وج اھت یوی زیا نہر کس ساروا



 ی دم ۳۵۷ موم. le ۔نورلق یار ات

 روز ےک روا ن ف یا دتا ےک کا س شاد اه یو یا ایک ہلباقم ےک نیب دم اق نما
 نر 1 تع امج یکن ارواب ینا ناروا ینو: تسکین دصو سی 7 ےب

 لټ ا شوت لا درام نانو اس نا کلا یک ٍ

 شرر را ےک اج ےک نا نیا کہ اقروا ایک کس ےک یب قلبا شا 3 روا ےگ گامی س رادو ر رقروا اف نت نارود یا ایکو روآ
 ۳۹۹7 موو ےس یا یک اتتا یر اوربت ر فیکس باتا بس ےک تارو یر ایتخا تعاطا یک سان نوت اچ 7

 یکروصنم ےن ںوہنا ےھت دوجومراگددمورای وج ےک ان نما ل زر ول ایو و ایکہ دادا اکز روف ن روصنم :انر کا TES زروآ کر وص
 ۔ اک درد ںیم ےن رکن العااک ت عطا یکروصن یھب ن زر ادوات یک ایل کر ایفا تع اطا

 واک کلان نون یک رص ای اکر صفقرک ی یاو ے زون بج ےن روصنم :تعاصملرصفق ار وا صفقورصام اکروصنم
 ےس وہ ےک ناما اواو اإ ےس روحوا یک نیما و اب نو ام و لو جست لوس لک
 رانا برون ارد کج سل ار ع ےن ساره هیدن دا ےک اےک تاق اسمروطلوکں وتیمز یکل اہ ہروا یئدید نامور ش دوا اب درا
 فطر یر مت تير رپ تن راد ےس اک یش اطا یکی ادو دک کلا ایک او بسا
 ۔ںیہ رکھ می کرک یکم

 یرایت یکے ن رکعات دید کس آر ق میا ناروا ایگ آں یاد فرطط یکب رخمروصنم ںیم م۸ .: ی ان نب کروا ییا یر وضم
 اف 6 اھا ییا ےس اردا پیام تنا پا یم کتب کیا ھا ےک دہدازفن مح 2 یی کک ت ایی ےک ل وف مو راہ ود سیم
 ایگ درکن ا رکال ہقرد یسک اضحا یکی اروا ایگ( داشسوکیتت اناشن یک اروا ایگ درک د ںی ےس اروا در اتا تام توم

 قباطم ےک قبر طس یعیئاھ پا ےن ادا جدا پاور مامز ےنہماخ نین تام ان یم یئاھپ ےک دعب ےک سا
 فرط یکن ارب ایر مزال یوا ےن اوکت عاطا یکن گ هومن شارقلش هر ا داور ےل ےک درود کل آر وای ایکں ورش انچ
 ایک یارک ایچ راہ ر مش یاس ےک یک ایہ وا یلرک ل وت ےس ےس نک لاری نیم صفی لان ری زوار یسروایگرکت رج نزا

 ارگ موسس نزاب کشت

 وحکروا بایذروا رک وک تعامج ییا کوہ لاد ےہ یر اک ب رفتار اقا تر نیست

izاورا یو وا او: یر نمو ادرک نو ہر علا صقوکں ویمو آر تض ےس لک نا ےک رک مت تس ےس |  
 2 نیل نوش اےک سارواای گم آں او فرط دید روال ساک کمپ لب رط ےن سار چبر واھت اش زاوا
 ۔اوہ ڑاغآ اکو اسم نل ایمدد ےک نات نک

 مشی روا ماچ لار وا یک اب فرش لری مر ناک ناروا شش لابج شتر ر ايب قایتا ا بجے ی

 وک ےک ی اروااید درک ان وا لب کارا يا اکلا کتب ےک ا ےن ےتات ہاکی ت اہ اب ر یاد
 ےناشداب ےک مان اگل ےنرکاپ دب فردا ایگ کا امہ فرط یک ادور روا ر ناس ةر فح لک سوکت داد رک آر بام ےک نب روم
 ۔اید شکل دے پا ےس ےک ےن اگل ےن اکھٹا ست ۵

 هیات کر نیو نکا ذس شنای رگن الکی رادق تو یردای آبااخ بدر تارا
 ۔ےایک بر جر لا یم انرفس ےنپ

 تفاوت ]ترقی و رضا بج روا ایک بات ےس یضاخ با ےن یارب ںاہ روا ایالچ کشا تاب دعب ےک سا



 نار مکے ناروا ل ایت ب شی تی رفا اغ raz مح مت لج.« نورلغ بارا

 ہپ یشارمطود نیٹ ییدددب ےس ںوتسوود ےک ےڑیہ یب ےن دٹنادبمع یئاھب ےک سا ےس اذن اچیجکوکے بڑی کر ےک ترویم ےن یک نکیل ایکرایقخاوک

 ایل ےہ یر صو ابا درک یقےسا ںاہور وای درک تاور فرط یک ق رویم کت وقاپ ےن ینارواایکم آب از

 ید ولت لو ری سا ےس اوا ان شیدا لب سنا ای ے یابد نی یل بج .....:تاللاع ےک رویم

 روااوجا ٹکر شا یم توگو کھ دردا یف اپ کر تم ات عام بیس هم زج لاو اسف اک مالا ے تہبرواشاطدالوا بچ کک

 نج جج رط لا یکرہ ام کدنماضر رب ےن راہ ر ےک احسا نہ ئے نا ےن ںودنشاپ ےک ںاہورمکف کل اہی ایلرکء کا نو

 گلد لت تمام یکن یدعونج درا یئوہ مئاقیرادد راجا یک ارب تصوکح ةتاوہ ہرے نان لھ احسا

 ہوڈلایگالچ فرط کر ہترویم ےک کت لاک ا احا نیہ شئادب و ااوہضاح سا ےک روس وقت رت ےک ر ترب زا نہ فرط ی رسوو

 یک اپ ےے روم ایہ اکا بج ایک ہقر ویل تقو ساووردا ییددادعا ےس ے زی یکتا ےن ںوہنا ایگ الچ ےلقص ےس ار ےک رر نے ٹی رفا

 ۔ ںی ےک کک یہی یم سٹار طو عی ئاھب ےپا ےن اروا ر یاو ار شویم رھی ر واپار کم رویم ناچاچ

 اوہ روا ےک آبا ان سا نب عو ہ23 9و کتاب ایل کر ت درب زے ا ےن یا یہ ایک وا فرط یک ا ےن ںوہنار ی

 اوہ لاقتااکل ارب ںیہ ودوااوہہناور فرط یک شکار عت وقای روا

 لاخ رب ںاہدقایکہدارااکےناج سیاقد وتر دا اکیا اب ازا: ےس ا ےہ نقشا وتاوہ خراف ےس یار طرعان ییا بج روا

 ےس سنا ےن ںورعنشاپ ےک ںاہو سات ایکس اپ ےک نا ےن فا نه ن س وتمام ےب کام ےس نیر دحوم نیک فجر نب

 ےک ج ےس قے ا ںب ۓاج ایک رک یم سٹار ٹی شاخ ناک( اھتایگگگاھپ ےس ساپ ےک نا بان اک ار قیکنویک )لیک تساوفرد

 رک رک اموات اب سا ےن ںوہناےدڑوھچت سار کاری مهد آب طناب لا طرشت نوک ں اہی یکی رس یکن ا
 لڑپانرکتشادرب ناواتر انی درارٹب تاس ںی اروااوہن اد د 29اے ضع ایراد رمت کاپ روا

 دبکن جھٹ لاو ردا ایگ آب لات ب ساروا ایکہ دارایی دہ سیرت 28ے رجب ےک سا. لن کریو رپ ۱

 ی رک
 شش وفا ےن للاھقریلد تہب روا اقا ی اش لر ترم یک ں ہو روااھ چ نایب لم یی دہ را عن

 لا نپایب نک کد لاڈ تی شلوار یو عت مکس ا ےک لا اگل ےن رکءلھتچرپ بارعادمغم سی فارطارو ایک و لودایپ

 دے ےک رداع تسد چا ےس ےک یا گول ایگ کالم ےس مک

 رش یب یا مکاھ وکس ا یئاھب ےک ارب ہے ارد آہ رفا یم تموکحز اغآےک سا ےس فرط یکروصنم سنت یا نی رعسوبا

 شاخ لک ارد اد لڈ ںیم ںون یسک اپ ےن نزد عن یر شا درک ااک ا ےن سا نکلا درک لاطم اک وصتودےک مئاف ےن میرک

 ابر رنو کس پس ار 0 مراد بادام ےک رب

 روف لک دم آکا ريال لب هک نو سرا د لانوس اب ےنریعسووایئاوب ےک ارکک کل اہ
 ۔ایکررقم نا یل تم بققلانباروا یدرکح ور یٹالچن تو ینپا ےن اروا یو ج ب 4

 شد 2۹دو ایآرکنج اد اش رفا نم لادبع یر عپ ضیا نی ری زوبادسر چپ ....کشج ںیم سبوس کرک با را یو
 لب اقم ےک سادواء کف رکن ماسک قرون یر لک سا رانا مکس شوت

 تساوی و رها نرو هر صور یو تستی الو نام کس نیر وم ںیم

 یکے صفر پا زدن کده کیا ےس اروا یارک رعایت اک ان نیب یک ںیم سافر آے لاہوری روا ایل ناب وک اپ یکی ا ےن ںوہتاروا یک



 نایک ناروا ی اقرب ب دتیرفا لات ۳۵۸ موسس نت نورظں اجرا

 رم ہد راپ دد روا یکایک ت ساک م دب اتم ےک سار کند نیا سیل الکڈرکن ج عام اک ایت غ ناروا تاور فرط

 ولادیسروااپلرکل یم ھ2 ۹ے هر صادره ول احترام نا رنتاف ران روا مور کیا نا
 E و هک اد کتان ها دام تہ ۳

 روااوہ چوم فرض یک کی رب اج کار فر کن شا مات نیا اھ وت وک
 وب ااف نمت ل اع درب را وزا روزو اےک کب صن بص ام لیوا
 رپ لاک تم رو اھ اترا روا ےئہ یز ان اپ تاکسی ات ی راس روس لاو

 اهم نکس اب کدام زلت کور 9
 دعب ےک ےنوہ شب ارد یک راکت نر ای رک اگ کناف ادا تسلقوکن یدحومرواایکہ بق مدحتاس
 سا یھب دنئوب لئاروا یک مت یھ یک ناور روا یلدا ےک یارک راروان ار دا نادر اسد تاک نر لا
 _ یوم ل وہط میرم واک یک اروا وا وا فرط یگ دہ مدحب ےک ںوضقا تاح قت یرامسرد ایٹ رکت یم یک

 ےدہم ےن شاخ نئارواایک جب وکف رط یک ا لب ھ 2۹ے دا اگل ےن اراک رکور صاح کس رعب ےک لا روا ,صاحم اک سون
 لب اب کس شنل نا روو فورس ما: ماف نت رنک ناک ولایت ہب یی ئاھ داز اچ چاپ

 ٹاپ وکی دنخ کس ادواابد ل ڈش یگ دم یکن وفا تارضح نال ءالاڈ لس رادان ۔یئاھب ےک ا ارواا
 ےرسووروا لوٹ ےک ںادوادیزوبادیسروا ےن وہ شاد ںی 0 لی دعب ےک رضا وک دام ےک کرسی رر رخ قوت لاد

 واارواروصت نما بت کد لو کنان ۳1 ی ا
 ابا ادم ذوب دی ارپکن رک

 0(0, 0 گلے تب کیک فرخ اتا ےک ا ًضاتت اکن اوامں ا ےس ںوگول ےن تارظفض نا
 کال ہک ا ڈ سیم رکاب پا ےن اھت لت ک یا اک نو یب لاو اا کے ات اج ایکن: ۳ 4

 یورک ثنا اماکن اوات لا وگو را اب حب ےک لاو ا اب

esوزود یگ مک اراک وی اوت ےک ہو ادب شر دی زولاریسرواایک  
 ایر رش ن ادات دانید

 ںی یم الپ ے مر کربن ہارداے ان ناوک رفا لاا فیل ج ٠کتب ےس ما باوا یوا فرط کو اکا لاو
 را کان بج روااوہ ناور فرط یک ا لایدا ایکو + کان ضرر تب یا 2ی ٹو صا: یل کر رم ع ااطا یکن ا
 افرا ےسا ےن ںوہناروا ےگ وہ مو رشانوہ لا کس لا برگ اوایل الچ ہصض ری روا نادر یت ےن سل بو ذا ر؟ فر یک ا صا:
 رولت زر رود وسایل سواد لوکس نو ضم ےن اروا یک زرہ ےل ےک

 لی دہمدااوہ نب ہعلقس مر مد لڑے جد کی اے اذن نیا اچہپ سیم سی قرب ےک سب روا صفت مات ےک سور هی حس بس
 یک سا رو اڈہ کا ہی لا دواایگث وافر

 سام کس ہا ایپ یت ال رکے رر کش نیب دعوم راز دا ےس ےک لاتا ےک عات نیاوک فی ا نی واوا رک یبا

 ۳ لپ باو شاہ وسیم ن ناا ییزو



 نار کے ناروا لئاقرب رپ سیر فا پاش ۳۵۹ موصل. تے

ztرقص وبا ریس ای درک واں ایس انی هرجا کس ساری را لااا کمایا  

 ےا روا: یہ تمظوکس ارواایکر کل وجق ےن رصانوکس ناپ آی دبعپ تو کل ا یزاغ نب تدارک ولیم دم نر صصانر یاو رکو آے

 یزان نب یلرواہ ےک شی ےس ا یھجدد ےھت و ھ ےب ےس تارہاوج وج ےڑوجودروا جیک فناعت جیب رذ ےک لو مالغ سا لاک روتر

 امر یش اوہ رھا کک ت ںاہیاپ رتا ےک یا تیم

 ی راک ور رون تاب ےن یارب ایگ آں راو فرط یک س وتو یاب تر و نکہ جج ل نرد عور ےی دہ رمان

 ےہ یک تات سیا ےس لارا ےک ا یک ا ےس لور شاذ ناروا ےک فدک اد ورک کرت رک

 جتا ےک دعوت شوش ناو آل او فرطکب رفع صد کس اے اوہ رک لات اکا اجے تاک لا

 دایلرگ دارا کج

 ورد لوا ناردایک یودواد ےس برلن زروپ ےک ہدارا کا... : گہ یکشاط نیا اس ےک نب دوم

 ےک ناق اروا قد کج ی مات وری ںیہ بت ناو ايم ماتم بیا یاب ےک نہر دحوم ےک ہک ب ف وک وج روا ایکو اطلس

 ماقمےک اکہ اوہ نادر فرط یب رغعرگے نوک ورکنپکس برکیدا نیا داغ بارک یگ چ فرط یکی ا ارظوروا لو تیں اوت

 ا ےن نب دسفم ےک جان رک ٹک حس سوا برخمر وا الیھچ وک ارخرواداسف یم لک وا کت توس تب کن یار ین

 "0َ" ا اکیا وتا سا سنتور فسیا نب یو منا رولا ا اع ےک ناسمنروا یر کا زا ےس

 ےہ تیرا یاو ہلا ایگ رفا رک وار اپودروا یل رک رکو ےس ییا روا درکل ےس اروا کو تسلقوکل ا ےن رہا ناب ابات

 ںوڑاھپ سرطان انس ںیوھتاپ ےک ناک انخروا ۓ رپ ہباظتم ےک اھت ےک کشا س ن روم
 ما اراک اروا اہک ی دم آ وخ ںی شام اب ےک سما ےنر صا ایگ کت ر فر کشک ر احا نئاریس یئاھپ اک ی اروا اوت یب 7 اچ سم

 قی رفاہرابود ےن یشاض نھ یا٢ ےس وم ورش ان وہ عج ک ول ےک رب رب لی روا شیوا فور ری هلن وب لا ےک نام نر ای مارو

 سن الت نا مات دف روا کی دت فرط کناں ھل این تب رفایلاد چی تاک مز عاکےنوہ لئاد یم

 نر نج راوج روا یک اغلا ن ہد ی اروا فلک ا لسارواےڑوھکم فن نوا س راپ ےک ناری جوانب د ماکت سارع وف داتا

 لب دیقع باب لا نل یھ دات ےس سیب نیک ک ناطلس نب رکا اس يا ورا کارد اوو

 -ایگا داتا ت اس ترم لیدر جم

 ا ےک اس کس تست شواهد ےن ان دهم ل برکت مش ند را کے س نایک لا :تیاک یک ینا

 تک ا ےن ںوبناروا ٹا کرک یم وج ےس جو یر وف اا یر 22" . يا

aااو اروااوم ںی زا شش اس میر فا باراک اب کنار  

 لاوحاےک ہقی فا عر طس اء وہ تن اشناکن اکا ایکو اپ آش س واک وایو لا ڈ یم ےررب ےک یگدیشیپوکغ ویک ناروااید ےد نامانوزاس
 اج ا لس نب سان روا اطلاولاریسلارواایگوہ سیم 11۸ر لاتا اکر شبا اٹ رق کا ےگ وہ تسر

 یک ایگ ادپ داسقروا یقاغن سم مشرواریحاخ نج وٹدب ےک تافو یک اھ ایک اب ما مدارا طی ہصرکو تم بکر کس

 رک را خرد روا ايم تم نور او یش سہ اقروا اف رط یکس او اس ماراپ اے امر

 ھا برعر واایدرمکم ادنارب ہزرلوکں وہ عن سا چباجیجکف ر ذرط یکن اوو ےئل کس هرکس ان را مو روا تریاک موکول

 کلا ذوب ریس نمک اب فرط یکبار نارد» ایان باردا یک ص کن ارگ قوم ایم ےہ رک

 ری قد کیا ایک وں ورب روا برحعل یا فلو ا ایکو ہ بایماکس یم کپ نان نت سر لسارواارتارپ ماقم ےکو رکشرواایکب اھت

 ج



 ۳۰ تست نورظیم یر

 0 ایام ا ےن رو رزرو یک ادوار لا نب مہ 1
 وتو تست کا یس ادال لاک فرط یک اا

 ےسا روا ایک افا ت ہک اک عاق ن٢ا ت قیر فا ےن ںوہآ اروا و مات ترول یکن ا مر رفا ے چاک اغاخ شیر مارا
 ھتاسےک برع اتا نئادداایلاھٹا ے ےنید فیلناکقی فال اا یتا اا ےک یا تسب آہ روا ای د ایہہ فرض کب ناوجو فارطا ےک ہقیبرفا

 ےک ںودحرہےکر مرا دوچ مترو مکس یف روا ی ماتم ےک سام اب
 ایدرکل و ن ادب لب تم ریما ےک ناروا درک جوار “نا ام ےک ہنی واچ دیک بات تیوب د اسیں یک رب ھتاس
 ھ۳ کفک ل اہ د وچ ےس ا ہو اا لئے تعدخ ود بج اھت ایل تصرف یک وفا ناروا یگدید یھ وکی ا ر لیس راج روا
 ۳۶ سرت اےک کہن واسم ار یا او کٹ لر و سری تماس یا یمن

 هاد اچ اوٹ وب ی او فرط یکہنالم ےس روا اھت درک تا ےن شیوا رم ناوج رکا یئداو کے ات اج اہک
 شر تیز ناروا قی فالج مار واہقوسموادنوتکےس ےن رم ےک اروا او لم باردا ہک ےک ےس لشو روا دبے مم
 ےل جزو لای چاه را ربات سکانس سس 07771 ےس
 ہانگ ولسا اےس نا ےس کز وبار یمن 1 لاد ےس ناکا کد واریت داں یہ و ےس جو یکدم تا ا رکزواریما
 ےک تید یکپ اب ےنپا شب یئارکگیک ا او روا و ےس مان ےک تانلارصقوج یورک یف کیا ےل ےک تمنا یکن اتام ےنپاروا ایک
 ۔ںیہررکوہ لاحودوس آقا رام

 وا ذرات مک سکس ییا ےس ل نا سدا زاب ےک ںویک ناک انجام :ےکتا ےب ےہ ں ویا
 هدنانچ تست د تل انکی رایج گول یٹئاذناتوہدازاچپ ارام ورکا اہک ےن یل اء ےہ رات و دازاچآرداےہ مگن ئااکپ یہا امام اپ
 ۱ ۔اھتایاپ ہصح یٹاک اکر ھم ےن ںوہناکنال اح ںیہ دےک یدامش یب بس

 اتم

 رواء ابر اتر ابر ی نو

 رکاب ںوہک لا وات ین پاي ےن دلاو یر یم ےک ہک ں یز سارا نا مال. 01 ا نیک

 راو ین اھ دوسآر وا ق الخ ا شوخ سننا فی رشیدی داتا حس لا مت هک س نان امارات لات هر
 ( اینو شر الا ثراو

 ےھج جر سیم ںوناریم سی پکس نذر نارا نت : لینا ز ےک باتکب حاص لتاقےک نیمششم

 ر فرط کب رخ ہشام ز لاددرواےہ دصرس یک ورب ےک ب رب سہی رفادوا برف ںی ٹو اکر نایمرد ےک ےت الع اتمر ناروا ناڈو اروا

 ہوروااڑ ان کام اسساکت کلہ ےسااوہارٹمکےک نیو شداپاکن ا یھیوچج ےس شیم ناروا ںیہ لمعت کلی فی
 رواایدرل رب الف اروا سلوک را تا روید رک نوت سیاردا لب هک ہک کا اییجنج لب قرون
 هدتتو ندا قاب پ لا هیچ اس اف فاقد ار ج ےک نارداعکر کوک ناوی ےس نا ےس ارا ن روا

 ,کتق رش ناڈوسوالب ایج یک ادا ںیہ ےتالےس ںونمچرکاچ سم ںوج یکن اروا ںیہ ےب د روا ںیہ تحتام ےک ناڈوس کول
 اےک سس لقت نب ناس یبوذ ںیم برغےک یل و ہلادکے نایب لو کفر ناتو ےس طمع بر



 نار ناروا ی اقرب رب شیر فا لات ru موضح... مقر... ناورلغ نمار

 .هس طسوا برف هل ساک ۃبخز روا ہفوسمود ںیہ برحعےک یھت بفم حرط یب یھبل قت نب رڈلادبعرواروصن یو یک روا وتروا ںیم

 ںیہ لئاقمےک معیلب رک ہقیرفااراقروا ںیہ بریک ہیفختط دا ابو بارمادواء ںیہ سیب اقم ےک حا دہ ہطعروا ںیم برخ

 ےتو مک اپ ےک غذا ےڑوھکروا ںیہ ےت آم اکے ک ییراوسروا ےل ےک ےناھٹادچوپ روا یشاومےک ناوج ںیہ فوا ئی وصرشکاےک ناروا

 2 ے ینا یھ ماک اکی راوس ںیم کن دوا ںیہ تھکر بیخ اک اکئارواےس اتوہرپ ار کس شی خاک روا سج ےت وہ ںیہ کپ اپ سی

 کج تاس ےک ناد زق لاا ےن لش ںوہ ت اقوا روا لپ سوت نو وہ ےتڑودھتاس ےک یت یتا ےس یئوہ زی لا یکن روا ںیہ

 یر افم ںیم ےہ یئوہ لئاحوکں وگول اوج دا ںیہ ےہ ہار آ کمار ےک نادیعسونہ ےناو ےج ررداب له باہ رو حت ں یہ تر

 ۔ںیہ ےترام یت لوداو
 ہک ںی اا ی لے ےس واد ےس ںوریش نو ںیہ ےتاجدہراوس یش بق اھت نی دوا لایق نر بج روا

 ۱ ےک ت یر رب تس لول نا بر ار الو گجت نام کس نر دا کس سی ےس ناودردا ںیہ تیل کو

 - رمالاو قلخلا هّللَو ۔ںیہ تاج کک کت کالب تپ یم نانی
 زعتو ںیہ ریہ و ڑپ ےک بر رخ کو سی کر کل و دا سد شا اب ر اک ناڈو کوت اہے رام ج بج

 ۱ - ءاشت نم

 ی٢ ںی چپ کتم پو چج تاعقاود لاوحادد ےک ناڈوس کوے لو ےک برف ےک ٹہ ےس نیشن لا... :ہاشراپ ےک ناڈوش

 نایام ےک قر شد برغوج رخ سند تر کت اچ مر لی جی اوت مر سرد مو یاس

 7 روا نیک را رود رواو ہرھب یم قرشہ ںیہ ںی ےک زاجردا نک اب سیم یسوروا ںیہ اس ےک رب لک تیر فا برغم ںیہ لم

 یب رک حب مہ ہرکذتاکب رخم لئاروا ںیہ روا شعر دا جز یقروبضماک نا ںیم قرشمب ںیم لنفتم ںوخاشروا ںولیق کیر ایکن ا

 ۰ ناو ما نوش شه, لک[ نب ماع بسناکن ارواےک

 طرق بالرب اک اہ کیپ ےنرہلادہ عن ئاہمالع یقااطم ےک یئد وسواس اپ کت اع نم ناعشکن مشک دما بش اکہ وف یف

 یھ ما نب ۱ E E E شا

 ۔ےاتاجابک
 ںیہ یو وردا یتش اک ؛ ںیہ قہر رب ےرانکےس درہ ء مز ںیم نرش ےس شب نا ںیہ یکرا_ شیو ا۹ یکں ویناڈوسےنریعس نیا

 عن ارگ اب دیس ناروا ءاھت یگ آب لاغ رپ تاداسدحتاس ےک کیئاپ ےن یگ 17 کام تفالف یک تح یہ لب گو دا

 منه وا ےہ اک لین ایمرد ےک كا مالعا ںیہن اہ زاروا جہ ایل رحم ناف سیر ءرماو رک زن کن تل و گلد داش رب

 ۳ ےک ر لاپ ےن روا نرب گن وج ےک ر امد لش بوو برخ ےک ناروا ایر ی ںورج ات نام لیکس مج ھتوشد قم شاه سانگ

 روا نگ تقو ےک ےک فر یکق ارعےک نل: نیر وا ےھت ےگ رکع ور ۂفرط یک ث و الب ےل ا لی گی کج کک تان دین

 ست وال باور

 کن اے راکےک ٹر فر روا ںیہ موقڑب ےس پے شں لوموت ناڈو رواے لص تبصر ھت م ےک ناک لوت اکر یعسن ہا

 چه رک تخمک تاوان ےس سی نا ںیہ اےک نیک اسم

 7 یٹانےس سیم ناروا ایکیل وبق السا یم ےنام ترم ید کیے سی نا باطم ےک یکرانہ مت ارمنی لب

 یر فرط 9 ا ےس دی ہم ترے یا ما ی مارکہ اوہ ترار فخرو ایک دا ےک لٹ IG ون ےن ںوینج

 کا EE کوک اروا اید لب ےس مھتواف اکے ںوناد یل رب ے ذوخام ےس شاکشا یم ناز یکن ا ینا لنلرواو



 نارشس_ ناروا لقب بش تیرفا لات rr مومرمح متر... ورظن ات
 ۔ںیہ ےت کف رن حر

 جا زن تیمار کے سا ےب سی نی بتلاکن کک شال ب2 کلا گل تب... زا کی 1
 7 ںیہ ےک با تک اے اند شا ےک نا لی ہن ام یاران سم نا یاشداپ یکن اہک ےس یا اتوم روب بقلب
 “وہ تاک اچ تباشراب لی رم کاتاچ نت

 تشاسیزب تب یاماها ی آے ںی ںوہاشداپ ےڑب ےک نار لاومداچ_ قاین ورک ںیم برخ ےک ناروا
 راک اک مز لوا ےک سئااھٹایکوم مل م روا من ما نام اک سج اھت اش اپ اسود کیا اس لیست

 لس کس ترا اروا و , ,- ا واراد اک اشداپ یار وا اتام ںیہ
 ناو تس لو اب ےک اردا روش اس جی ی داسفودتف رم ای ۳1بار پ لو مشکس ناروا کد
 ۔ایدرکواب رب ددابتوکس لا ےک رکرضف رپ تافدماقمءایلےن

 قو ناسا یافت ادای اسب ادا اوہ کا نیلا کی یک تاپ یوا مکروا
 کیلا کت امداد ۔ےت او یک روا ےک ی راووت کیش

 هر کیا انا متن رکاوس سیم سورج روا ےھت یھ ویلا یر اف ست نام هان لس نر اہے دع ا
 ےک یرصکراید کول ڑ کاکا روا ے اد لش برم ےک لک لخت مش کیا اکن اروا ےھت دن لاعب ےک تبصرو زوج ےہ لے ناروا چ

 ہے نا یا یا ی ےھت فلم دات منا ےہ یش
 روو ارات لکھ بان کت نا رے روگ روا اھت یش اکڑ اروااھتہلخاکم السا رپ ناروا ےھت و
 ہرا لاک رارکناروایروکہ یا مک ورگ لدا ےن نامش برس نا تست ورتا یخ

 _ ن لت ووت ےک طی یافت بیر

 ناروا ےک وہ لشو ت ارت اش برخ اب قا تیرا بج خدا اوت یر وار لخاد ایں ورج ات ییہ رفا رم
 یوم یکن اروا یکم وت یب ےس بس دوروا ےس تس راک طس کم سیم بناج رندر اپ لت ےس نما نباش هاشم قول
 بت رک نانو صیاد تک لن شود ےس ںیم ںورشے ڑب ےک ایندرااھق شا تماوکحاراداک سج یھت تنطلس
 ای وضو کس یہ ےت رکن اکی نان وکس من یاب آم وتی سود کیا شی یقرش ےک نارواےایکے ن کل اما کت اسلا بحاصروا فلو راد

TTتااآ عمره ار جشن فور ما لاو ید وت یا دعب ےک سر  
 ابی ری نور تاک
 روال یونس نشست کس ترش تب و مرا تست 09 تک

 ےک رانا لا روایات رورو کا اا رفروا یک تاقا اس ےک لیٹ کا ےن یا آے کت رایز کس رق تابات یھ ئل 022
 ےس لاش بنام سان لا اوج قم حر نا کس کر تسنیم سم
 ی نوا کا رپ ناو ےن ںوہنارواےایکو رک ت ےن مہ کا ہی یگ یہ اگ تماق کرب فر یاس
 ییا باح ارب ایلرکل وقمالسا ےن ںونروا ایک دام آف رط یک ال اوکں وگول ےس تہب ےن ںوہنارواای درک لاطم اکہ زجو نا ورک
 واوا ناروا ےک 2 ره زهرا 2 کر قیاس ںوم وتن اڈو مچ ےک بل انور کپ ناروا ی وک تسمو کک
 ےک ناروا ےگ بان ووو اک لدایزپ ںوم وت یو ڑپ دوا تال ےس ترک ایزوکں وم وق یلاڈوس سیم اد ےنپا ےن یم لئارھچئ ایان: الخ
 ساروا یت نامراسسدوروا ےک ن نا گلی ےس فرط کب رہنا لاردا ےک نی کک ےک بس یا ی تن ےک نئ راوج یاشداپ برق



 نار کک ناروا لقب رب شتی رفا اش rir ا متر... نور مت
 یی ت س ص صج ج ج

 روا ےس ہاشداب ارور نت رک نام اکیا اما س جی ےس بسےس لی نارکے ات اج ایکو ہک تاک تاب

 ۔ےہر تپ رپ ےل ر ط کاو اشواپ ےک حب

 یے ےس ںوھآاپ ےک نا تہ اشو دوااھخ ایک وری سرويس ی وصوص صمدی کناروا :؟ ات نولطاج یاب

 ےک نا مان اکے توپ دوا ںیہ آه سا یتعطماجرواوہ ےس لیکن اطاسوجر یمادد نی تخل یکن ا یئعصاکی رام روا اھت ط اح یکرام مان اکس ا یھت
 کا یلارمکجل اس ۵٢ب نا ےن داشداب سا یت اطمےک نایشرویروااپچب تم بهش لار واچ ندرت

 لم تخاےک نا یھ ےک یٹورواےک اطلس اشوان هشوپ لو ازباک اره کس لاو تواشداب ی بج ..:تصوکحیکی وا

 اما اد اب کل دعب ےک سرچ ایک ںیم ہت ےس کر جر ا ےن اراک سیم ںوہاشداب ےک نا یواش روا یہ ےت ےک یلع
 را اےک کت سرک آف تن ںوگولاوھتناساہب نوخاکن ا قنات ترک زن لو دا :زادنا ترا کیاددرواانہہفیلخیئاھب اک سار

 ہاشداب ناطے قی ر طے ںیہ ر ھت ایج اک ہک یکی اہ دداا داشواپ سکی ان رکو با ےس ںیم ںوہاون ےک ئام کر ده کس ساید رک نت

 ایات ںیہ مان بناکر لاو ےک سئاروا بسناککل ا کم ھب وا ےہ ر ےن

 تا دن اغ لارکا بارے نافع غرب تر تا اتہروکاس ےس ںیم لومالمودرکواز ےک ارب نار 9 اھت نوکو روکا امیر

 یک اروا او یم م قم ارت یکن اوروا یک ںیم تموکعرود ےک رصان ےن اشد اپ ساروا ےہ ایگای کی فو اس ےک ظفاےک رمان یم

 ایدرکل ئاش یم تمولع کیل نا شتر يک روال ارگ رب مو کس اب س1 ےن ںوہناروا یھ نڈ تہبروا یتا ئڑب تبب تسوکع
 ے نا وت یاڈوسروا یئگوہ طوبضم یہاشیاپ یکن ادوا یھی کوہ یکیچچک روگ الج یم یقرشمدوا کت تان ےس ایر کپ سیم برضم مولی گاروا

 ۔ ایک اک ورش نا ےن ںو رج ۳ے ہقیلرفاروا برغمدالب روا ایکن رڈ

 ایداشراپو روکا نشب ورو عب ےک ساروا نور یاد رک قوا کیان ؟کمرگن امشب

 ےک روا یئاھپ ےک یا ےس والدا یک اج کرام یارک یتش اپ ی ھا نازک وآن ھت باک اد حب ےک یار ات اٹیک اج کرام ناتا ا

 ےن ےک ڈےک فاصناو لدع ےک ساروااھتداشداب مینا حراص کیا ء لاس وکت راما رک ربا نم یوم را رب لر نو

 ہوروااھت فورم ےس مان ےک نو الم صا سلا میت ارب نکہ اش انپا یم سنا ںی مو موکت اروا ایک ںیم سے ےن یوم اروم ہر

 ج ا ی روط یک ےک رو سٹدالوا یک ا کت چن آتیعو صحت یجب روا یھٹل سصاح تییصوصحتر وا نت تارا ای آس یم تطاس یکی ا تا ےک یا

 یکم اوج وار رس نا رم ا اهر تاپ کردیم نا کت درک وال برس نو

 هر لر را لابی ذاکر او لاو کت عج یکب رک فر کن او رو تار یک ا ںیم بارتلدوا ںیہ ےس سید الوا

 ساب راجو اکر یر ےعارواے مرار فالخےم نا ےس یو ماش ناطاسک( تایگاچ قو و روا دژ ومچت سا رعا کس رپ

 نا تام یا لات سرو ایگ ۳ ید کا فلک نکس ساری پی ماوکسار ایگ ماتم ےک کار ف یمراظنا کس ا

 ےپ لاپدوک لب یگ اھو رم یک موتو اروا یک لیت س ےک ریش ےک ااکراو کج یر وب تہب سارک ا تسولت یوم که

 امر قاسم اکرم رو ايد لر روا ےن رکودم یتا ےک یا ےس اروا ی ایپ

 سب هرم لر راهم هوس لوپن مرداد مت کارواش رک نام اک ای افا

 ےس ےہ ےس او الآ ےک ایپ لی تیک ر کروا اید سام نام ارہداب ہہر وا ےھت سعدی شو ٣

 اقا طناب دیاگ ےک وہ شنوا ۸۰ے کک یا ماس غواشداب ہی کے ہ نایباکس انس مرا رم وا

 ات توپ ںیہ ر اومد رر فیر اک اردو درذا تس ےس اھا سم ند ےس اکو نرو نار کر وک کے س اترک ن ایی گوار



 ناارتس نااروا لقب شتیرفا اش ۳۳ مومصح. قتل... نور نر
 یہ اشداپ ےن سے آں یئاو ںیم ہف افراد ےک کلم ےک یا تاس ےک یوم اف مرکس نایک دو... ہصااکل بی رو بی
 نیو او ںی یکایک زر تاس ےک جین چرب بی لاری طوب“ کیا یم 3 ال نا 2 تل
 وک اروا ےک یہ یا ےن لادوااھت دریا یک یاریردایکل اعتساوکت راہ امت ینا یم سا ےن یادداایدرکانب ربکل شرم کا ےا
 یکی رک سرایت ںی ر اید ےک نکو کس لا یئوہ مولعم ایا کیا تاب ہہ یو اشداب روا یی ترم شی اقا ناب
 تل فرط یکءاشداپ وک اھج اھت دالع ےک تایلعض الاسروا فکات یت ن اوجاید کم رضوا اتو ل اتش راز ہرا بوک ا ےن اش اب تی جب ایک عن
 ےک ںوتنطل نونودروا یت اصمروا ی دنا ناول ناطلس ہار رس سره اع ی نیر ےک ہاشداب برخ ہوا کو اشواق تب
 ۱ ۔ےت ےر ےئاج تاب ےک ےرسود کیأنارود لا علارادممذ

 مان نت لیک روا ےک رک مچ مک اف تافل ترش ںوگولروا عام یکن شا ےنپا ےن برط عن
 تو یوم ضیا ےب رآےک کک ایج سر یر ےک ںوٰدد نل اقا اقا ےک نارادرسےک تہاشداپ ناروا لم
 یر لاس اھ

 اھت ٹاک یوم اسضوج انب افم سط نارکناک تہ اشداب یلامدعب ےک تافو یک یوم ان :روراکی اشواب نت لس کل ادعا کس یوم اش
 اج اک تہ اشداب یکت نطلسد حب ےک لاگو لانا اکافماسغرپ _و+ع- رب لاسر اچ تمولعی ناروا: ےہ شک ید زن ےک نا کارا
 اپ نام شال ادب تب کلا یکت سول ا۱۴ ےن سدا اھت یئاھپ اک یو یک اھ پرے کک لام ناسا
 بساکن ایبروا یکت ساک اس۳ ارد اب هاشراپ یوم اش افماسخ نبہطاچ کرام دج! ےک کا روا ایک کل اتاعا ےک ےس کت واک لاس ۹
 ناب اطلس ته ےنپا ےن ہاشداپ ےک برخمم وا بالی داسف متری تم ںیم بخ اصمروا فیلاکت: سیا ےن سن اھت ن ارمکناڈب ےس
 روا ے فور موسس مان ےک فرز جا اچ بم کیااکب رم لنا امداد شوک رک لاق باوک اوبا اطلس
 ۔ے نالا بطر ککے اہ ییا اےک فاصوادوا نج ےک نادری ےک مکے نا کت قدم کل

 نان ادکن یم زرس کت نه لوکس ناراحت تک ر قا اراک ل یاو ج لو نگار وا شا کل یہ ےتامرغمالع
 یواش روا ےہ اک وج ایا تب نخ کس ںوہاشداب ناءاھتای انہ یئ ےا ےن ںوہنا یے روا ایا

 تکی ارگ سین کی وار لو بی ےک ےہ ت یاش اب یک اروا یک ب ارگ اذ ےک ناروا یال یھ د امف ںیم تطاس کن اےس راج
 _ یا نال اھت اطقں یش نزاکر نہ سارواءاھتالم پاپ ےنپاوکن اوجاھت ےس لی ئاخ ذ اوج الاڈ اکذ سوم هد ذس یار کات لایک ارس او
 ےل اے تھکے نت بارون زهرا گزار تایی فا گال ارحب ےک ے لے ناکروا کا
 تک اوج ایکس کس ور تاسف را هاش جت لو لا باردار ان تب ہں ولات ےس مودا لاک
 ایک غیر لر ول راخز سودا اس لار رے سا ںی تت مکتب اہل ا ےن ںوہنا ےھت ےتآ

 ماع ےا یھت یثوہہ یو اس ور آور وا ںوگول ما ےک ےتالع لا یا دوا یھی رایب یکرفیوکںل ا یکے ہ رکن ای کوارروا.....: رتی یاش
 اس رد استقرار مهرداد گاف رک ناپ کت اہی تلاحرذار یت تر شه یر دو

 5 ایہ گالہ یب لےے روا ید کک اسودوکل ا ران ہم کے نیب اکی گوارہ ایدرکک بول ارت کلام یر کر طاها

 زم اچ اک الا ےک ںوولرواایالچوکت صوفے فاصناو لرعورابود ےن یار واتر یوم یب کک ادب ےک یاروا یارک یا یوم
 قران واک اپ تموت یک اروا ے دیما کیا یک ئامنجادروا تیادہ کت عج ورا اکو کا لاب ے ںوقی طوبی
 لس نارداه اولد کیا ےل ےک نئاطلس بارعزوودرواء دا یق ےس اک رگ ما اج روا: سم تشلایکن : ےک یزد کراس اکطاچ



 نار ناروا یا ق ےب تیرا یاب ۳۷۵ موصل ...ندرظن رج
 ا 7
 ےک باجی مش ےس سید الب ےک نارواءےہ ترکی ددوخ یھی رایت یکل ورکنوا ںوج وف اھکر جبل خفتس لئ تہاشااب کپ آے پا

 ےن سض ںیہ ےن اور رگ یم ںوقادعےس نیز را کس روا تر عئارواء ےہ کچ رکذواھت کت ےہ ںودحرس یک وک روا

 اکر گو رضا کی گود ده لو باراک سا جد تط کن اردا کک مج ںی نان آےک تمیولق کل إو

 وڈ وس ناروا رش مانے ناطلسوج ےہ یک یا نی سیم سارواےہ شم تست هری کرج

 ۔ے یار یراج لسا مروا تح اھ ایمر د ےک اگر اوروا پالا ریجارواع ایمرو ےک لاروا« بس مزار راک رجال

 گرو رر ور برف تو لاموروا« دا کس لک بس قادر روا 2-790

 شو ڈڈ لاقتااک یو ساس کے یگ اب ا۳ ےس ار یل ںاہ شادا نا اسدزاس ےس اکے وک دوا ہو ارق

 رص غ وبما انہ نا رک کر تصرحب ےک اروا ایگ ایدرکل حب ےک لام کیا برق انب نار اکر عز ےک یا اقم اش یاب اک ار تو ۱

 دوھکک یاں اپ ےک نارواایکل کس ککے ںورفاکے یکم ےک نورد سا ےس ھگےک ہطاج کرام دعوا نچ روایی رکی واش ےس زو

 اے ویال زای اھ کد ار چپ یاد ےن ادا ےہ بوت ضرر ار اج یکدام نکا کواس نیت اسفوج ءا ید آان

 (هدحو هلل رمالاو قلخلاو) تاما بقلاک روا

 ۰ لبنی که یی زگتاب ہی سم لین ا ۔:تالاع ےک یکن یو روکسمیروا لو کر لب ار وام

 نل رواوراوہرواے ےرالوا یک از نب لیا ام قطار تان کیک تب ءاچولا یکن ام یکں ون ناروا ںیم ناب ےک جا

 ۔ےہ ںی تل کش لا سردرد نیل اس فرط کرم ںی ےس اشو الدا ک

 ناوج لب قرن نرو لاپج از بل کس یار وا لس نی واچ کف ور پ کد مارا اتکا کما

 ۱ چت لوژاپ را ل وار ےک

 هو سا ذس رس ام نا ضیا سه نیش ےک ہحاعت“تیرشکا یکم... کزن اکمل

 : سر یاب را چو سیم ناس کز ےک لقت” رخ اک ن ج۔ ںیہ دابآ خار" نر" هرس ناب مانتے لوس

 ۱ تر7 ارت یکی نکا ات شش اب نامدار نایک ںیم ے روتا

 اچ اجاق نر درشت گرجستان کے لش الت ےک یک اروا اتب رپ تک سام

 کس یہ آ کن اروا ںی ےس رم یک ام کد شر واہ دابآس یم“ وس لب اکن اروا ںیہ لئارقے تہ ےک لوک. . لوک

 شل وسج لب وب جت سم کن ارواء ںیہ یھب لاو ےنرکفساک وس زا یک آے س ناروا بے کر وہ یک یھ

 ۔ ںی ایام ر روا فیلع مدان ےک ناو باروا ےک بلا ناب لول لوس بج بست کز ے تاتا کن ا

 هلس او لول ز تومور ثواب سو بوض فرط کی ردعوص توکذروا ںیم ےتوہرامش رباعی لک ساز ا...:ور و کس

 ےل ے شر او ردا چ لست کیہ د ےس باہ کیتا ےس قرش باہ ککے نرد نچ ما لاتا اتا یکن اروا سیہ

 راغ م نی دمو ا گولے تہب لا ذوب لات ترک لار پرو لر بکر یم یر و تراس نا

 ےک ماماردادحتاسےک مای ادا یک فلات کما ےس ںیہن ںیم اعر لوک کک سٹ ںیم بنے ںیم نی اسی وٹس ری را وا ترک

 ج اہطخ ےک ناروے ےک نحل نا العار رگ دارم روا تلات کن ای ردا ںی کی کرکت لود وری روا ور اوج

 لکا زایتاروا تلیق کے رکت سو ووکن اوس وہ روایی پچ جم زرو زرو للو و حرن ن مے جک 6

 دیش ارم بج ایکو مک توگو سا یکی روایت ل موا زرو روا لرواد دت انہ وج اک۔وہش



 ناک ےک ناروا لاقرب رب ںی تیرا یا غ ۳۳۰ موسصح .e نورلظ مارا

 بس نه ںیہ رکو روا توک ر ون ءلاقون قیا وار ز ب ےکاوطخب ترا رمی واط ممے سی نا ےھت ورعتم ل قو ول ہر وک روا
 لم تالا ےک نومام رک اک ج یئ آم تاپ ےک بقا راھق ںہرگ یک داورس کن ا یم رخآےک تمولعی کن یدعومردا ںیہ سر مے
 ۔اھتے شٹءاناغ ےک نحو ںیم کار موج ےس لی نعم لادہمج ید یشردوا ےہ

 ے نشںوہاترکل ایخدج اکن ہا دکن ید وسسزنج ےسا ترا قدی اروا یکے وب دوج اق نکا لک دو حب ےک سار
 9 بدر فورم مک باظقف تک 4 ےک یرادرس ںیم ےنا اےک اوج ےھت ے لش کا وطن د ہ۶ لاا ڈر
 روا درام دا کو کوب تسرد دوره که کنین روا او ےس ےس تع اطا یک وب رک ےک میرا تموکیک

 اقلام ی اکرم صعود ا جج ےک ےنوہ ینرھبسں یم ںوج وف یباش

 روش اروا اوم لت یا ی ا توت ےس ےس ا ےک اء اھت ےس شہ یا ۶۱ نوک ب فسروا یت نج ؤالوا یرادرس یکن ا.....: تا
 شنید دیک قو شا نیا کک یو قے تععاطا نئالع الا یک یم تم ید ح ہو روا ۔اوہدرپس ےک فول وا یل یب ےک ار اید

 تالاعےک لام کا یج )ءاھتای رکا ترک قم وا اي نفسی« 07 ما ےنام ےک تی وبا یش ھے اے ےن سینے
 اپ فولت نی لال دعب ےک فول اداس اوہ لصاح ےس ام بر قت اک ادوااید ایما ےسارواایلر کرب گے ا ےن فول ےک یب گل
 سایر آل لوم لک لث نارناف < نا تسای روا تصویر

 یک سیم نا: ےن از ےک نوا ےب ےک ساروادیعسیوبا ناطلسروا یھت مد الوا یگ آی کت یمد رقم 'ییرادرسروا تسای رکنا :لاننوم
 اکن اکیم ےک شئر ا ںی زاغ ےک تیالواپاےنانل اوبا نااطاسروا ۔ےہ اتکر ترہش یئڑب لہ اتتا روا ف التخا رک اکی اروا اقرار اب ھت کک
 نقاد ےک نادر یت ما کس ی 3وک کتلای اقا ءازو تا چتر اقا لس اکیا سد ر
 ' یکن اروااوم تا اک اک کی نر تام مک ادا ےک ال ایگوہ کالب شی فرا نوگاط مع ےک
 ۔ لہ ا دانا روا تیب یا اےک نا کک یادم

 تمر یکی اروا برقم ی وت ےک ہءاشداب روا ۔ ے یک ناش ی اعد ایز تہب یک“ یر اورہ یش ناروا ںیہ یکن وطلروا یا ش یکن ا 0 :لاوطف

 تاق یبا ںی ھت ےس ناروا ایکو: فرط یک نئ ری: ناک براک ب یوم ے رحب ےک تان ےک تصوکع یکن دعوے ساو ےک
 رگ ہن ےک بول نب فسیپ نب ناطل کناری تن ام باطخ لب کس دارم فس لود کی تماس
 اب اورجب ےس یادو نیکو ؟ ارد لپ نام لچ شیب تا رای راک اره کلاس
 روب ےک کاروال م ےب ھی لار گارد نر کوک اراب ےس ای ر فالف ےک عن اوا ہا بج ےن ناطاح روا

 هریک ناو تساوی رونب بم روتر اب کس دوم رکنی متم اشد وپ کورو
 ےر ناردناےک نو الو ۱شم روا ےھت ےس لف نان کس نواب یر رقم ےک ےک ل وص ساکن او اسقر ا ےس نب مدعا
 یوم رب هی لاد اک ار ایل ٹاپ نت لب وک لو نا کیش کارم وب ںین ھت ںیم روکش ب الدخون دوا اھت یر یب
 ءانےک نادرق نساوا ناطلسرک اہ ید پتی الدب یش ناروا انب دعب ےک (اھت ےس سیمی ام روی کو ج )دی ئاھپ ےک اروا ین
 فرض یتا ےن نلانخوبا بجرب ایچ اج نلاسملےے دہ ےتاج اپ سن ناطق مس تیپ
 یگت یار یک لا ےن نانعدلا ےس ہو یک ادب ات ےک یارو اگل ےنرکت حعاطا حر یکپ اب سردی آباد فر لای اگر تو
 ےب ےک کاری روا ین شار ن ابا ناطاسک کل یاد مک شش دژ یار نوک اک و رام کس ار مارو
 اید گن اخ لی ےک رکر فر ناتغولاوک ا وت ایکو تون ا کردابم یاب و رک لاو راس تنی
 شوعا لابی انس وکت جارو ام < ار ےک سارا ایدرکل ارور < ھے ناست ویدا ارب



 نارک نادوا لقب رب شی رفا لا ۳۷٦ مح. .e نش

 نیدومس نیو م نی اطعلا نی ابا کس سکس قرار اهر کس وک نا ےن یا سہ ءانبداشداب اک کار م نکلی لا نب نر
 فرطی کنی رم نب ےس بی یکف وٹےک ناج یقپا ےسدالوا یک گ نہ ھٹپ ای اکں ارواوو اھت ےس یم ںویماع ےک اوج ہایدرکدیق سم تک

 لک اد دااب درکرل مت سا ناپ تردقرپ ا ےھت بو یکے وب یر یت یب "گے اوکس ا ےن ںونا بج با د تی کت اک £
 ن آیہ روا ید وچو کک ار امر قول نا صر رواایکرا ارس یک اک اے ناس ید درک ایھیکں سا ۶ ےھت روااید رک
 ءا کراتا ناروا آ اکہ روک تس ای ر کک

 کول "ےہ لک ناروا اھتودایز ےس بس ںیم برخم قے ےنامز سا ہد روا اھت سیجواشداب یکوکس یرقیط یا... :قطار ست کہ اہ

 ےن نا بج بک یی ولسیوکرآ جے ےس ریپ اھا ناراف یقب نذعمروا نایمردےک الواتروایزات یہ صح قرش ےک نرو ل ج
 ےن ںوہ رو ےہ کرکے برقی تردد اجے رواہ ےس دادا و < نام شکل سارا 5 رس قلت

 وکرآف رط یکب رخمر لب سیہ رہ وب ین ولو روا ںیہ رج ے اچ زم فرط یک بت اوم ےک نا ےس فاع اروا کر یت ںاوچ یکں و ڈاہپ نا
 کم رغ راس یی روا ترور اج شیک ارواح لوک حاونےس یت ںیہ انا کس ن نیب ےس اچ رک ول گیرد ےس نول

 اید لرب ےس ف اکو مت ےن برک ی اار اکو دعب یک زوکواصروا؛ےاوہ الدب ےس ہحاہتصوج ںیہ روبشمےس مان ےک کام سد رد ںیہ اج
 لرد برس قطر روا متروا فاکن ا روا ف اقروا ف اک اولش نسب لا بی دزنےک برعکل کا ےک راو

 تیح الص یکے کک اہک ےس ہو یک قاط توتر ہلواتو ن اروا ٤ے لام حاقد 3 رواہ زج اکتفا دم ھتاس ےک ترشروا ترشکن ایمرد ےک لایق

 ےس ضا یاد لام یکم مروازازئااکتموک روا یہ رج یو وا یک ان نا ارادت یکن ال ت ےنام ز ساروا ےس لصاع
 شاب ں ا ے رپ ماتم ےک سچ و رز عن لا طبخ تا ےک ناروا ےس یک ام تاد تو

 ل بج یلاش ے اتسماتوج کت یر ما او ںیہ ترا نبرد دل ےک ناروا ںیہ ر ےک نال تام ام ےک

 تاذروا ےہ تداع یکن اداتروا مسکن اروا: ںیہ ےس سم یہام ےک اوج ےہ شٹوالوا کر یم تسایر یکن ادوا ےہ فر وفود ےک كرو

 ھتاس کس نا لش برضع تر وا لب کتک لب رمایسو ہلاکد لاتے ک قر ماوو رھا سےک ناروا ںی 7 ےن کر وا او

 مزے لام ے طا ےک ہیچ روا کک بہر نزوو ےہ شرارت یئڑب تہی وج لتا سودرواے لر ام قلا ی

 ہمت آر کذاک ا اھفرادرس سیم لئاوا ےک تولعی کن اوج نان زروازراےہ لصاحوکک روی نبزیز ںیم ےنامز ےک آی رار یکن اروا ےہ ات آس

E۔ںیہفب ا  

 3 71. کت ی تن سج

 | ون اکورد ی ما تبیرفات الدارداسم زالو غیر فید« ابر یزاتوج بس نون

 اکی ارواے یھب پن بلے ںیم ناروا ۔ ایانب سڈووکن ا ےن سا شیٹ یھت شی نا یلردب نب رب بوقت مارو« امشداپ ےک نیر م یب ھچ

 ا کک برخ ن ایمر ےک فیر لاج ردا نرد لاج ے لگا ےک برگردد 2 سر از یاشراب کن اکا ایج ی لا

 ےک ںورھروا یں یم ںوناربیمروا لپ داوروا ۱ ںوڑ اپی وج لاتے رود ےک چاہ اگ ےن اگ آرکذ کارواں س ارام یا ج ل

 روا رو نان اازوادرماوونہ ہتاو مر زترونہ ٤ نوکردونیء نا ون کمترین« لاش ںی ںیہ ود ںی مو ییا رسم نو و

 روا ںیہ بسا لای را فورحمےس مان ےک زار اون“ ناب ےترکرایقخا یی اکے نا وا کرک روا ور

 ور ناد فیر ل ل ےک راق لاج ںیم فرط یکن ادوا۔ںیہ وز ک ہرا اپی دوا: سشٹرود ےک 913 آے یکن ابذ کن ا

 ردا ے اضرب اک ت ظاط ی لوژاهپ یک ا لوکس الہ ھا جات روا ےت رک شیک اک اوم وہ افمونہرواءےہ ناک اور زن بان



 نار ےک ناروا اق م سیتی فا لات رر ۳۹۸ مسح. 2 ا نورلظ نا راج

 روادیددون کہ اہ ھے کے یلایخ اک ویب رب فنٹوج ےسات اج اہک جگ روا: ے تاک لا نج اہتصوکن ا ںیم ےگ رکی مہر کذاکن جر ابتک روسزآ
 ںیہ ےک ےناد نٹ پن زن الیہ ایا برت فا اکشن انجام کنن ںیم ںومام بولا وا نان ذی

 شورا مارا کت نفت تمولع یکن ا ںیم برخمروا ھت ےس سی ربرب لا وج تالاع ےک ہدئاضم نا
 اوت نوا ےک ناروا ے ےناددادعتددایزےس بسےس شرب رب لی تست و گه ا سپ نيدو اس 0 :لاوع أ

 یت لسا مزو اوب ےس سیم ناپ ہص وجہ ےس مالسا ںیہ ےرنشاپ ےک یشآ برغم ےس ںونامز لوط ںیم ند لم لہاروا رات وا

 روا توکی رود کیا یکن رو وا یک صاھ یداشداب کیا لی ےنامز ےنپاوکذطاوفر؛ یوم لفرط کن رد لاج امم کک ر

 لو قبول ایم تل هوس تون اروا ںوخاش نامت ب اےک کرد مک ی

 علم شو ما... کمي لر زا س یشداپ یک اروا طا وکرم ےس رباع نوب
 را لوس اتم« نایمرد کام اسوصتواگت منا ینار وام لاق ےک ےس ۳4 فا روا« لگ امت کر وا مدت لاو ےک
 کت رفقا رسوا ء یت اصولا فیر طاب ن ا س ورش ےک کد ص یرسود کت رج روا یتیکک یا روا یتا روم زب تب الرا ز ورک طی 7

 کنار رس قتل ام نبوت اس ےک لو ناروا اھت شپ اک زص وچ وج نت یک ی رفطما فیرطےس سم ںولینرج
 ہورمچپ ےئانب نیناوقے نس ےل ےک ںوگولرواایکی وکیوم س لار کف ی اہم یک اب اپ ےک فیر ط یتاشداب یکاتمارداایگو تان
 سارق تست لو اصروا مکمل ئاءافق لاش ںیم لون یکو سات اسےک پاپ ےنپایرواان نار اص اٹباکی اہک یک اواو کالب
 لج یھبدعب ےک تکالب یک لانسمات لئارپ سج ای انب نب د کیا ےل ےک نا ےن ادوار ایدرکت ومن یگوو و۳2 ی اورگور ےیسہلا تام آےن
 روا تستر کیا کپ اتم اج لنا ہدروا ےس اتوہہ لازا نآر قب سارا و و فور ںیم نیز نک نیددواےہر

 دارو یزد تورا هام انا ےراس تہب رواج وطےقروس: مو رو لکم لیفاروسب رو بوس شوم

 مترو نیرو یک یم ںوتدوس ینا مارال لا قم شام یو ےک ناروا روس یایجد بارش سٹ

 یر ریا بے ےت را ے مان ےک و مل وکلا راد ےترکت وال امن کن روس نا نکس روا هک نایک ,
 ب رغ متت رکا سیم ماہ ے فرط یکراصفالا پا نب یک د ہاشواب اوج« ایکن ایب ےس ہارو نج شاپ نب اص برے

 ۱ تماما دا سار کے ہی ان اک ا: ےہ ایک ویا ! رکن بدو ادوکت الاح مامت ےک ساروااھتایآں اپ
 ۔اھتاوہ یی حا

 سا ےس مل بر کیٹ تر وک اہک اھت انب ےل سا یئادایکت اب ساہدرواءاھتاوہ سی زاغ ےک تر روبنےن کاک س ایک اہک یکی ردا
 ۲4 ٣ ی دہ وکا یکن اکے یار بسر ال تب نی کل رضا یناشروا تک موت مرکی وکلا بج و ر ورواد عفو

 عاصم بر مان اک ت وبن یاد اراک نیت زا کارو سویا کس یاب گرا شش ےنامز رن آج ے
 ںیہن یئوکد حب ےک سا ین یمن ہدعب سیف یم یعہےک سٹ دون شی یی رب دو ای ور' لم یار کروا ملاح ںیم ںویھشوا کک ام سی یٹای ید
 2-9 ی۰ مکن نرش رعب ےک نک وک ر کل ا طی

 لالا بج کتک را کتک نر نا شے ماوتم روا کت یو لند ها اب الا

 ۔ےزر کرا کند اوز او جوبخ تم

 ےاسجج وک فک کن اطم ےک تری کاپ اروا و
 اول دچار اذهان اشیای ده ےک کا رواہ کالب لاس یو ایپ ےک تم وکک ی ا اترا کت داپ عرواز اہک ای روا اھکر'

 یارک ات اج اہکء الا ڈ الجوکں ورپشےک د در کس اروم نا کتاب اب درکل کارا ی و توکو فرطیکرفکر لایک



 نارک ناروا لایق بیش دیر اح ست" ۳۹ 2 ...نورظی را

 لانچ مح فول شر گے الا وا او ایش

 _ ےک لار فان ارور امار لٹ نایمرد ےک تار کیپ روا

 ےک لئارض روا ےلھپ ےس اد کس کہ ےس ندا يا روا اھ ناب فہ تخر فرط یکق رشم ےن سا ہکاہگے روز

 داوم نیا طو لادن رجب واء یٹوہ لن ںوڑیب ےس س وی اشداب ہم حرططماروا اوہ تدف مم لاس ۴ےک تہ اشواب یابی رواایک یھب

 روا کوہ ہدایز تکوشو ناش یک لا ایانپاوکن ید ےک داد اواپ آے ارواءایلرک حق رب تاراپ کاو ےن ارواب فی رس شا نب

 ے دد چ ایه اشال تر اعش اچ اسید مین فرش ین یوتاب کلام رو تک

TO)لا نا یوسف ےن ںوہنادواے یکم ہارے وا کالہ تصارب روا (٣)ےرید عالطا یفنروادنپ ںیہ یکے  

 شاتر ایر ترک لیت کے ایک( م)ےرکل یز وکل مچ یں وبذاک اوت اے تریاک ےب (۳)ے لپ ریش

 تو ساوکا تم ا لئ (۷) دار نت نرو روا ست ترم ںی روگ روا( ۵) ےک ےک ںوڑوھکےک ناک

 اراہتندیب سج( ۹) ےک ںوہ تی کو+ناروکں یر ہب نب ےک پاپ ےک ادا سلب نام( )گیت 19و زور ےک تم ایت ہو ب جک

 ۔ںیہ یکن وج ںیہ شادی لیئنفد
 ٢ے اکت صولقی کس ا بجاوہ کالپ سیر مخ آ٤ یدص یر قی دواءےت دو ایز ےس نا ےھت یھب ےک ںاروا یک ا اش م۴ ڈو

 ےب لئاداشداب ےک نام زروا۔اھتیگادہدایز تہب رواو الچ رپ مرد ق پاپ سادات هاشدپ ار راصت الا اکں ادب ےک سا ءاھت لاس

 مه لک ترافیک E رر

 ناروا لاو ےس رک ظافت یک و بودو ھات یک ںورفا م مر شے ک یارو ات تون اپ ایر عن ین
 + وکی اردا ےہ ےس پل لا ٥٥ے تہ شوا یک ا بج کوہ ںی لا یرص تاتو کارو« اھت لاو ےن ہلکا و وکں وٰدباجم ےک

 تو سو ےل رپ زر ےک دادا سرو بار یر عی کل انس ۴٢ی ترور شرب کس سا ایا ایکن رب اےک تخالسا'”

 ےک وہ لور تع اسے لا برن ارادہ اچ چت بوخاکتہاشناب یک رواہ ظہخم یھت سویا ایک وواکت شامروا

 وب نا رک ام ےس ل تیم ااا! ےس ری ےا هد تک تورج پاپ کس ار وصل عناباکرومز

 ایج مود رب هر لس طوازب نت اب رقت گشلاکس ا کاہکغ زور گے لا سابق نر ناکام

 ورا رمش ا فاصرم نکا ده داصا«نلرفین لا دنا رک ار تیزر طمع سر اوز ووا ک

 گنج ےس طاورب ےن نیجددع کوکفروا۔ “اوم روز مالک + ن سزات لایک یک ےن ںوہاشداب ےک ناروا۔ےت ہب نیب ےک ناوج ے یھب

 فرط کب رخ ےس سالنا ےن لرب ج روا سد مارس ےن اکے ب ےس ہعیشرواہہ واوا دہرارادحب ےک اروا ےن رکو اہج و

 رنج اي فلت لی یئاھب ےک شارژ تورم تارا کور یا سی سل. ےنرضاخ یلا نبروھنمروا یکی یش

 ا ہجرت فرطیداهج ےک طو وکپ سارا یراق میس لس عم رفع ٠ ےہ رو آہ مری نا ارھا ےک نان زروادنب یئاھب ےک سا

 روا یک یاس نوش ین اتا ےک نادحتا ےک ںوج فیس نا ورا پر لاا اھت کرا شش لا اگر اروا۔ایدرک

 رواایگا چپ الب ےک کا کاپ ےک: وستم الا سیم ہرصبوکی ئاھب ارد« ھتاسےک ےس د کیا ےک عااد روا لوم تکا

 برخم لم ج۸ ےن یکم ز نج نیب بج یک اڑ تق ادا ےک نا ےن جاہ رھ ایکو چپ ئل ےک یرادلمع کب رضموک گیٹ یاب حا

 اوہ اترکراپج ےس اوو روا ےک پچ یم ںتضرد ےک اروا ےک گی ب ےک یا فرط یک اپ ےک تساو زراوروادتانزروا۔یکک نج سیٹ

 ود ےس تلے رکک جب ںی مو ایک اھ کالا یا نا یوتاب اد ےس یا و اح چ ےب ناروا ی آول فرط یاو

 لاو روا رار ل برخو وتر وا یدک ادرفرط یکن ادریقوکں وم دیقےک ناروا یکی ر نوخپ ںاہد ےن نک اوہ ویو کر اچ

 یر کاپ ارس ناو اد بر با[راذ گری ام ےل



 نارمجےک ناروا لقرب ری تیرا لاش ae موج. تلج ناودلغ ناتا

 کک گن نیر ماع یا نب روصو تام ےک ناری روا ی ںی م ےس راپ ےک یک ےک باشد جرج ےک روصنہواروا
 aR ے گنج یک طع نب یئرز او تقو لاو ی نر حرم برا اوم الغدر آے ھ01 رب کاملا پک ب ج
 706 اس رگ ام یاسا ےک یال طا وغ ےس تموت لکا روا اراک کاپ اردا لوپ ےس تیا ےس عنا هارآ
 اد فرط کب رش الب دعب ےک ی اے زا ںی توبا بج یک نج تو سا ےن نین تا ےک نارگیرواس اوہ رثااکی رر کوا لقب
 روا ۔ایلرکگ ا ااا ےس ساده سی ک یر سیره ےک ںوگپ ےن ںوہادا ہیئت تی باک ل”
 مرادو ا شا سر سم وب ناگوار سن کن ملا اےک یکدم یری اب توک یک یس
 1 تماتروا ےن آب لاغرپ نار ماقم ےک اتم ات ےہ تاب یک مو ےیروا اھت لام عروسرو اا تاب ےک تارخ نت نی گو زن نب
 نگر راک روا لا لر نا به انس تو ناو سوک

 یک لک ناو ارت ایا ۱ وہ ئاق تہ اشداب یک وتا کاہے آید اد پ مایق پا ےپادعب ےک یا گولی رت
 نیر فور طروا اتماتے اس ےک ن ناروا ایات ہانپ ےئاج لم رد اصم لاج روا ںوہاجاے تہب کس )ںیم ےن ںوہ ناروا ء نم کج وکف ر
 ےک نا یکن ئا۔ای یاس چ رپ نا اھتے سی موقیکن اوج) ےنرھک نہ کوا یما نیا رم ےک وتا تتت یا اوہ اراک هاچ ا

 ہپ تان ےک تموکی کن ا روا ۔ےئ وہ دیش یت یکدزجلا ایس ای نج ہل۰ادبع ۃ دلا بحاص ںیم کج کیا ےس ںی ناء ںیہ سینہ یگ اس
 روم O E ل بداح د دکر یف ا رار پر اص لا یا نب یر وص وپا ئور ہک صوبا ایت کک اکیا
 “اعلا بر رر ھاو” و لو ےک نیر تاک سکن اردا ایکو اغاکت سولی کن ارپ ساروا ایکو کالب ںی ںوگنچ نا

 انہکاکں ووا ےر سود رواں ےک راغ شتان زی اقوا اے وہ ےس رکی فر با نا گول. ازاین کا

 زت خر فرط ک قرش ےن ناری روا لوم شویی یک ارب ماتم ےک طب اھت ے سٹی الوا بوت نبوت روت ید هک
 لاپوروا۔ اپ ماست ی بروی وان وفروا ایکو ل وفش سو داپ رکی روااھڑپ اپ ےک رأس
 ین نگران یخ الت اب ٹوم فوم ارویدرگروکد کلاس ناز قیارواد یر ےک ناروا یاب کر رب لا لاج رپ
 وج ۔ے اتام اہک اکا ےس وہ ےک فرو کل اددا ورک واک وبن وج ل امید ورک ورشا نک ورب

 رہا م حاص سمت ماتی یدک ادن کل رپ وام یا ےن بر اےس دا ۱کیا یکی شست سند ها طابا ہک
 او کت اب سارا ۔اھت لیے دان ز آرد ی ای نت ماد نکن امان باک ب ج ںیہ یکل ورم
 ت سود کا کارد یوا آف ورحمش یم نا فیل طارمی نم ےک نیک بم ہ7
 وہ یارک غا لب بم فن یک وپ آسا ےس کاتو: کل ےس ےس د ٹاک کلا درو لرد اھت سی لیت

 روا اش کیا ےس سیم لوخامش یکو دئاصمرط اون روا ۔ےہ ےس یا ورم نات اک ب ن ےک یو آں اروا ے تی رل لک ںودنب اکشن ی رواد

 قوا لرد ایر کدے مکا یھ ےس یت فورم

 هاو راس جنون هیات ام کنار گناه شما نو
 کر لیتا ےک د ومن بو اصا نبرامفف لوب رو اووم نہا لیک نب فاطم نب راشکا ہل شا رواے ےد لو یوم نر رخ لیپ

 بہہ اک ماگ رود بس یک هدف مان انار ںیہ ۓ آر گک ا اب فرط یکں وڈ اہپ ےک ناروا ںیہ بر که ابا فرا ۔ےہ

 برخی امقوا۔ ںیم وور گروہ ش ےس لی نا تہ لاورزو وو واضحا« لانونہ ہد تم ہدیونہدوا۔ ںیہ راحت ےب لات ےک ناروا

 روا تسپ روا نوت« اسیر شداپ وگو اب ےناو نان واگہتصاقا یک یر ط لاج ناس ےک یدررگب فرط یاد یک
 کک ل فا ما شب اچ سر راد وج« بنا ارگ ویٹو یڑاہپ دعنلب ےن ںوہناوا ےرفساکدیئارز ےس لا زد ہر جاب ککے نے رت



 نارمتےک ناروا لاپقرب رب شر تیرفا اش ا موس... نورظن ات

 ںاہج ںیہ ےس ںی ںوناریرم ےک برضوج ںیہ ےتاجرذنگےگ آے خرد یدادروا لوفادیم ےک اکر متکی ی ناھ روا ںیہ یئوہہ یم چا آ

 ےک ںورفاسم ےس ںیم ںوتساروداشکر وا ںویٹوچ یکن اروا ںیہ ےت تا یگ لا کے دن سیم ںورانکےک ناروا شک ںیہ آں یکے

 انہ ر قاب اک ایہہ ستی اروا ںی ےس شیودیاصمہرامفیکے ہہ رہ اظ تاب روا ںی ےک تخرد هک تاغا روا نازک« گاج کن ورا« ار

ای صقوو فرط یکی اروا ںی سر نایمرد کس ہنر وا دعبسروا ںیہ فورم ےس ممان ےک مومنہ ۔ے تسال ےل ےک ںوہورک
 یز 

 لس طوسی باس رپ ںورازرئہیک طیح یشن رب ےہ اج فرط یک یب طلب رکر کی رک ےس یک وہ بوم

 لاتے ریاصم اقا روادید تاک نا ےس ںیئکروا ٢ے راگوریاڈب ےے ےک ناانوہ کن اطواک نایت اسک لو نوش

م وواطک ناروا نجوم و ےبر یم لدڑاپپ ےک لب رغم رام ںیہ ےتاجوہ سش کت ادا ےک ارام
 گرا

 ساکت ملاک ےس ساروا ںیہ ےس رور شش نو نادر کس تو رداء ںیہ جر لئ ائاسب

 ر مالعا اے سیر ب یوم کج کذب ےس بسے سیم ناروا ںیکوہ سیٹ یمتا ےک نا یکں وناملبےس ےنز ےک ٹ

 ےب روا اھت نیلی ما اکن ا یم ےنامز ساروا۔ھتارات ماتم ےک ر طرت ےک تر اط ح وف لیا یکن اروا اھت ایان یدیقوک یب ےک ناروا آ

 رکلاکل ام ماتم کس دیس اکی اروا یک یو بیت توک ا ںیم سانا گیج روایت یکم صب کوم ناپ ےک سج ےہ ید ہد نا

 نایعاد ے وتر راے و 9 تاب کیی ےس ضق وک روا ب رک

 بس بیر میل ےہ ر ترک صاکں و اپ ےک نا ئل ےک ےن وہ ظوفتیشیمب یھب راوخروا ۓوہادیپ یھب و

 باےس جو یک نر کذاک تین لا اى لب اطم ےک کر اب م تداع یقپ ورا لع) وو کم اصن ارم ےک سا ارواریپس

 ۱ (ممرتم۔ںیہ ابر ایر رگذ کلاس لا

 بلا سرم یوم بج ےہ ہاگ مات یک "نا هاب قران لک دوا ںیہ ےس ںیم ںوربش یی ققےک ےل ےس مالم ادب

 ریز نر اطرواءاھکر ےک یکو رک وطوکں ویب ےک نارواایکر رتی جر نا ےن رمی نب کوھ روا ا الد نتن اک دیر زج ےنرش باز کی ئاھڑچ

 لو ہوکل درس ؟ ےک ناروا یش ون ناروا اشک فرط یک ڑناوکق راطر چپ اچیجیوکن وف ئل ےک ےل او اپ اس ارور اپ ماسه

 ۱ حت ےک ییا دب ےس تہب ےک ہرا ےن اروا ایات کت اطراف یک یقتادر یس ایکو کال نایاب جروا:ےاکچرزگیکا یی

 دوره کس اید سارا يا ریل ےس ںاووکں وہرعواایدرکذمتم دعبس ےس راما یک ضایکر اس ا ےن ںوبرعرچپ تالے وجد یک

 سن ںیہ چیک یکے وک ا ےس ہجو یہارواار بک لب آش ات حس لب لورم هک قراره ےک نار لار

 لب لک ابن درک ورش تعا ےس مع یادو ایلرکل وق الا ےن ساروا ےگ ےن آرکٹ ول فر یک ا گوارا یک یس ا ےن ساک

 یپاروا انہ ہاشداب باکس ادب ےک تو یک ا ہار وامشداپ کتے ناز کیا ران ماصخ اٹک سا ی وتماکی ہاشداپ اک اروااوب لاتا کس ا

 کاج ےترکتحاطا تہب یکس یواونہ ہو روا ےس ایک ایہ وک ا ےن روان ہاشراب '' رن” یئاوچ اک س ارب اپر ہاشداب کک ت وم

اوی جر وڈ گپ یکن اروا ل یی ںیم تم وک کب رخ مے سا ئوہ لصاح تکوشو ناروا دل سوکر صان بج روا ءےگ یب کک
 ر

 ےن وضو روا تاید لیہ اپ ےس سی اف اشد یکن اوا ےس دتا مج لنگ تقوا شیوا ںوہاشواپ ےک

 اکے یل ےس ماصم یبوک اا ےن وہ اروا کوہ اے دبس ےل ےک صانود کک کل اہ ایدالیھپ سیل لور نرو 0 یک ک

 رک شو ےا ے یار هال ورا لو لر لب تداق یر رانا فرط کس فرصت روروشم

 کک ل اہ ایکو فار ص انب دنبسروا منشا یکم اصعب روا یک ب جی ”اک اروا اید وچ ےک یا ر0 ) ارتب ےک ماصع یی روا

 ( ےک یی رکرکذ کک یج ۷۔یوم اق تموت کیا ں اہ دروا ےک وہ لاقر ہوا مر ک

 چ مایا رکن اروا تسوگروا یتاشزاپ یکن ا لی رامفرواروصن نب غاصوخ ںوہاشواپ ےک رو



 نارکےک ناروا شرب نیر لا rar موم... قتل ...نورظن رج
 روا ۔یگددارماھتاسےک ںورگت نم ےک رب رب داہچ ںی ےن ءاطخ وت .ایدرکم نین ارواایکہض رپ نوب رار لم یک اردا برخ الب ےس نون

 روگر بت فو هرس "الا درو اھت یھب میگروصن نم است شلوار ےک نیک شب عوف ہمروا۔ےھت ات ام نا
 قرٹنوص کروگے نایک ایم بحاص ید اب کن ہا ےن کللادبکنبدیلو موڈ دار اٹک ےس ااا ےس
 لفاس سخنی نا ریل ار وارط املم لیٹ سوپ ےک اروا ۔ے تاو تفاس یهو لی اب لک شین لان ۃدارجرئداقاو ز ںیم
 ناروا ےس ات اج الچ کان “بس اطسمروا کت یو ءناور مون ےک رب اف ںیم برغم دا ںی یدڑپ ےک ییدنت وو وج ءںیہ ےہ روک وا کرھ کش
 ہن ا: ےہ ہہ لم اف ےک لی اپ روگ وجرکرواء ںیہ درک کم ساوج ںیہ نئاوونہءنایپر مہ ۃقان زد دیلدون واہ نوترف بات روا ےپ ےک
 ےک اروا بے وب تاپ کس لا سارا رایتل کارد یا اچ روطلوکس ا ند ز بجای م ایت تقوساذ راس
 وکار ایکو م الا لوب اک م السا ںیم ناروا یک اق تہ اشداب رپ نام اسے ن یارو موکت سوت شا فس ںوہناروا سوم نامه ها
 ےک مان ےک یر جانب ارگ مر کاپ ندید لاک اس لار ترور و ورا لار جا یالما
 ویلا ار نا دا سس لا حج اصروا ےک چئاو فرط یکم السادوا کیف لوب فور اس
 ہیطخروازامفووخ یار وا ۔اھت یب آرا ذگت دابعروا سننا فیب شا جا نر اص نک ایل ار را ایکو توماس نام است
 یکی دمع گرو ش ںیہ ےرانمکے ک یئداو ےن یل نہ ہاشداب شیلردا یئاھپ اک دعب ےک سار ایکو م ت وادب ےک لو وی اقت تاب
 رب ماتم ےک ناب است روا یوم وہم تسمو یک ارواب نار مکدیعس اٹیباکل دعب ےک لا ایگ تو یا تکا نایت س سا روا
 وووج ۔ںیہ ےک ایم مقاوم ورا اپ یم ساروا یک یکدنب دح یکروککس یب زا آےک تول یٹپا ےن تارا ءاھت اترتا
 ج تنی رسودرواس کیان رو یاد ردا کل ارواح شش ان کاک اروا روگ یا ےس 0 نا نایمرد کس لورت
 ےک روگروا: ںیہ ینا وہ اود ںاور تم فرط یکردنحر چپ ںیہ یئاجوہ شاکی لود اچ شر فرو نکا
 رک اروا ےک آب لاق ےہ اروا کک نج هم رز 9 یم PE نویس روگ 0 ںیم اناوو سام
 ۰ ۔انالراپی سود

 روا ید رک ل وز ےس اروا یورک واذپ فالخےک ہدیعس ران کس ناهید لاک ےس ںاہدوکن دوا ےئ دہ کاپ 2 سرر مسرور
 واد لاڈ نل ترم تعا کن ورد اي درک ااغ شوان ا ےن اھت شنا ںی یک رضاع جج ےن ںوہندوا ۔این یلادوکی دآی لاک نسل
 ان ہاشواب دیعس بر اصردا ایکو ت وف مم لاس ٣ے ےک تسوککی با و ڈڈ کک تں اہی یٹوہ مم مک تمولقی کی اروایگوہ لگزادر ساکن ار
 توکل اس۷۴١ سوچ ڈو کک ک ں اہیب ںیرٹلیھبپ کج یف تام ےک رب ہب ےن ارد ین اوکب جرمن ےک فالحا ےنپا نم رارةقاو تما اروا
 مین یش اچ رواادبع یئاھپ ےک ا فالغ ےک سارو انب اشد اص نی دیحس اب اوج اک اح ےک ساروا ۔اوہ مع یارب ےک ےن رک
 ےن ںیاروا اوم توال کہو روا ای درک الج فرط یک رشک ئاھپ ےنپارداەایگوہ با غرب ںونوددیدعب ےک ںوگجی تہب نکنایکدنلب تواطب

 سرا هم اد سنا جا وج ے ںیم لوراد تیر قرکیدروا ناچ ےنپا یئاب داایکم ےس ہو یکدنشر یلار سس اچپ ےنپا
 لاو وراز رواایلر گڈ ب نایاو ز اسو ت آے ناروا یارک لپ یار اب نون بشی گرگ ادا سس یروزکل يا

 رک اب فرط کن اد اسم ہٹا واحس روا یورک وک وکوا یکے کش ناروا ا درک اراپ ودر نا رھ ۔ایلرکہ رص اھ کوکر یدک لیک
 روا درب یر ةداعس ےن یا ایآرکن یم بالاط اک واعر ءایدراجا ٹاھکےک توم ےک رکرارفرگوکن یم یئاھب ےک سا ےنردیعس نی یئاچب
 یت روا ہرا رواق ہصخم مروا یک ج تا ےک لایا لئا ےن یم ہرا روا تام ےک م وق با ےن دیس رھی دارا ھر ' شکر وگو یتا ےہاوکل ا
 نیمروگرکے نل ھھتاس ےنپا سا یکم تراش تناسب رد ندا سقف کس نت پرو کجاس تر
 ان روا ید تو فرط کت مو یب اوکی ا ےن یگدہ لا یوم راو روا وہ قہ تم واک کر ھم لوک درد ارادت
 ۱ ۔اھک و چی ےک



 نا ناروا لقب رب نیر لا fer مو صج... شہ اج .... نور نیا نر اج
 ا ا لی

 لاوخ فاصلادا لے راق یری وت ایکف ارا ےس ےک کر وال برای ےک یر یر 2و سس 60
 اں ورک

 اک ں ودر ےس 9 نج اروا کل ورک ضر ےو سکے ۱ںیم وا۔اگیںورکرنلج راوی ئل ےک ےن بل اغ ںورا ولت کر اہتں شر وا(۴)

 اھ فرط یکی هدایت مک را نفسی اب کسری ی سا لب
 ام برق نیت روکش مربا لو تیم یا ۱)

 ۔ےہ لام کیا ئل ےک ںولباج وج ےہ یفانمروا ئاج فرصذتروا(۲) ۱

 ۱ چی رفتسپ و( وتمت تالار ںی ناب ے ےک ان ر و ںی“ یر امج روا( ۳ )

 ہی روا ایک نج سچ ط۳ یا روا ایک اور ےک ےک فلج فرط کلا تار اجر جناب کس ترانس

 لات لا کن ارد ای لرکل علف نا ذ_ لایک و لک م وق یکی اروا ےن ریعسروا اھت ل ان۵ ۳اک سرور کس لا

 یک ا ےن ران روا ےک لج فرط یکہقلام ےس تار ییرک گولودنامق اپ ےک روا هدارون روید جارو ورسےک ناروا

 کت رععاتر چاہ درم ذپ مایق کت ام ھچج سیر ول اصم روا یک ام تر شک مارو زازعا ےک ناروا ےجدتایطعح بوخروا یک ی زا ون امہ“ بو

 مکن اردا راس نریم را لب قفس سا ےک لا فدا ین ٹی و 2ھ7 اوفر

 E شر

 کم ١ے چ کی ر کیک ا اے لولب رب ناروا ؛ یر کت صہ یکل لا یب ت۰۵ کوہ کشت نام یر ورک روا

 لا سا رو, یک تہ تن کن اروا کرک صا اپ نر درک۔ لپ لولو ےن ںوگولنارواءاد بقا

 لک یتا تعاط ار کتے ن مو یر اسروا یئاھب ےک ا اپ ےک لار يک تس الآ روا ف ھت وکلا فرصت رز

 اوت لات کلات 1۵ ر کک دن اکو رس که سای و

 ےلاو ےن رکن اقوکت ود یکن یی ںیم برحسروا اھت یم بقلاک راز تم نطلسروما یمن فہ لادبع یب کل ادب ےک سا :

 گر شھر سکی وک یم ےنرکواب ید واک شردا ا رکل لا دال لا ہبلخ سا ےک کور صام اک دوا درک شی ن لاری ےس امالا نب یوم

 ریس: نرم کارتن لی اس بیاد 2م ساک کنار وا فرط کرہ ش عندو دروخ تس گپ ےرعقاواک اما ےب

 ےس یا بج رھ ا ارس نت لش یازده راب ورک قیاس رو ناصر شروع اسروصن نب اص نیب ران
 رفقا لمنصنس یاس ایک فول لازم اف ےن لنڈ ادب /ىنی مالا یہاروسیپ مال ودرکوازآ

 ےپا ناپ ےک یا ےن لدنمروا یکوانپ سی یی عت ن کم ادبع نب لیا سا روا لاو وگو ارم رای اکہ دارج ےن اوت یک اور

 لوک ا ایگ آب لاق لا کس کج تس یا ند ےک آروااوہ تاور فرط یک با ےس یکزیج ود سٹ ادرک لا ےن ا ءایب یا ےس یب ر

 روال بي اف لرضصرو ایفل اپ اولیا ارم کسر اب یو ور يا ترا تورو لا ےک ہلفےک رک

 |۱0 لاروااوزام مهلت یر امن بم رس

 ان اص نج شد: نت نب ییا ارب ا ےس سیب صئاعار چپ ید یک اپ ےک رص انوکو ےک ناروا اراب وک ونورک کن اروا ایلنا سوک
 روا گور کب توراپ احب اکں ا رواایگس رن اھت اس ےک لیمو لا سا سر داابد ایا ے روک حس۹ ےک کل وزن ادای درک لم روھ

 دیو رپ سا قلا ہوا ال راس کس لای ےس سی نا ںیلءےھت تا تا تیپ ادب ےک سا

 روا ور تن ٌراسن لر نیستند نکن نر تست نوار اروا یورک واب فالف



 نار کے ناروا اقرب ب سہ تیرا یاش ٣۴ م ل ..نورظن را

 نگر جاکب ہرن ےک فل یاو دروا ےک و: تسرد اکے یک اروا یر کت سی کلا زره ںوہنا تای آس اپ ےک سا ےس یک اوو

 سا تصور کارو اینو جت لاس یو کس تماس هه ےہ ہک ابا جاکک ا مال تردد دیک
 ےن یاوزا عرف یا نم سياه نارواایکل صاح بلب نارہد ےن ںوہنا نگ آب لاطغرجادزارپ ناک ت لاب یر قاچ لس لب
 لم یگدوج وم ایکت یب الو یک اصدعب للاسودوچ وس نوا ایکداب رپ ےسارواایلاپ بت نا م روکے لا سیایکوہ لگا یوا وردا یک ق شم ا
 “(وهالا هلا ال رومألا كلام هللا و) یر قاب تسوک ر ٹری اد زاروا ل وجے عراق کت سو نا

 جد لس ار ترول تسلیم :ہرک جت اک ما ےل او ےن رکی ٹوواٹومجماکتون) یب ےک رام

 لاود زا نج زون نیر مگن یم تنہا نص نج می اھ بکر وات رود ےس لوم کے العب وار ےس یم تلاہچ ارس مادی
 ہے فورحمیب ےس مان ےک کک ام لے لاروا اھت فط با پاب اک روا ییا تک اروا درک وگو اک وہ لوھ مسن

 ےئل ےک نا ےن سا ءایلر کرا قا اک توبن یک لادوا ےگ وہ عش اپ ےک سا کول ےس تہب ےس لن ناروا ایک ٹو اک توبنرپ ماقتم ےک نب دال
 ےس سیم اکے یارو ھاتھ سش ناب ز یکن ارپ ناوج یاب ییہ نآر ق کیا ےل ےک ناروا ےگ ریت ماکحادوا یی رک تادایحروا نیئاوق
 و یار نوا سفید ۱
 یکو روم کوو روا ی تور اسروادن اکو دددالع ےک اء یک آن نامیاوددبب یکد لنا نصف لخولاوج یئچ یک ھم را یہ کد راجا اد گردن و

 ےس یاہو روا یہ کروا رت اسوبب یک اروا ایت یک ردفا بقل اک اروا ایت رکو س ےک اردو لی اه شات است نر
 رج ار" یراوروا ژل یداووج) ورنہ لت اک ارواوو روا اوتل صاحب می لعل یم ہرایفوکی حب ےک یک اروا تس ےس رکا یک بطور ںیم ول
 تاغقا ےک یا روایی کوکو اک رو یھب ن یب دزبا لیگ نب مما دعب ےک سا حر ط یمادوا۔ نگ شاپ ےکر ضا: ( ےہ ںیم برقی ک نرد الی
 راینخارشیپاکوداچ ستر وک اوج کا م ناکا اج ےس ویش ےک برخ اات روا ےہ ر تل ماکے ںورتاس شیبہ سیم ساوورواء ںیہ روم
 قلا بسج دوا: ےترکل مصاع یب مخ یناعودیب ءےتتاچ ےس ےراتس یک وو روا ھت لک اع مکے ال رر فاعور ںی اروا ںی رک
 لاو هم ے کف رے اوج ںیم تاک اک وا لہر یآے اےس تین امور اے اجو

 تم واع یک رادا

 اب یک روشمےک ہزنکں واد یا ےس شر نگو... تحت او کس مایا لر کن لاروا تفططس ید سر ادا هرم
 شتر وان« ایت لو ار نادر نہر وتا درک مج ایمر ےک ںویئاھب ےنپاوکں ھی رام کب رب
 ےک اب اکا توں یگ آب لاف تقود ار اره شوصتم فال کس لا یک اردا رعب یہ یک تاہم ےک اروا
 نایات م ہر ںی ےک لن ای لش ت الام ےک نا چہ کا یج ایلاط اس ےک ںوی رادلمگی ٹا ےنروکں ورو شنید ڑاگپ دجتاس
 ررقمدو قسم برق بس ےن مالا نب ھی میڈ ربا نب شو اء ےگ نب کن ام ےک نرو ےس رک دا فرط ک نیر لب
 ناری لا شردالوا یکی در دانی رابرت دسر 2 ںوئاورراکرواداگوانپ روظوکں اےک کک

 ا ےک کو? لا کے ل : دی روا اھتر کن یم سردا نب ین ہاشداب ی رغ آے ج ناروا وہ پہن داد وا یا تر یم

 یزدان ماقان ھت کب ن ےک ماتو ویلا دان سی ۹م ساری نا لار اروا کت مک تایپ
 ی ناد ےک لاف لما روات راور و روایی د بقا مت رج کس زنگ یکے ےس اک چ کی اروا درک ماکت واخ! ےس

 روا یارک سہہ لغ ب برخ تا فاض روا اف ےن ہیفاعلا لا نا ۔ایدرکل وک روا یی اح ہپ سا ےن یوم روا ایدان مکاحوکن سن وا ایکہلت
 ھتا۔ےک توکذ ینراوکو رام رواءایگوہ لام فرط یک ید لب رواہ رام ل ارج روا ۔ایدرکد نب ہعلق م عش ےک سنلارجچ یئاروااپ درک و جوک رادا



 نار ناروا اق مشیر لب PL مسح... لب یک نورلظنب نیر

 بس ےس یش ناروا ء ایر کر یسشےک رکے کے گے ںوہناےض یکم ات تول کیف راه نوت لا براہ ںیم رمت

 ویا اه ےک آے هک تعفار گرم اهرم تدفین فید دار وز ایر بارز تسمیوب س

 ےن رم کس اد وکلا ايلرک ل اھا ا ےس ہت ےک م اصعب یر ےک ترور اور ےل ےک اےس رییس رز ںیم

 روستا پچ روا لوک اشواب ےس ےھت ےک اروا ےک ےن رک ح اطارصان یکی ارا اید اک ےس ںاپووآ ا ےن ںوہا یب ءایتالاو

 ءاگ د توت یاد درمرواء یکد ڑوچک ےن ہیفاعلای لا ہا تع اط یک ں وگولن لا تقو سارداایگے رک گچ ھتاس ےک یفاعلا یا نا فر یکب رخم

 پا ےن ہیفاھلا یا نیا بج روا کدوم کا هنر ماه کس رو یم ےل اھم روا: هک ےل ےک ےیل مانا ےس ددم یکروسفم لیس رئ: روا

 دعب ےک ساروا یک نج ےن رھکوہروارھونہایآٹ وے رھیں یم ےنام ےک ےولےس برش ےک روک ںی یس دا ایک اخ موا بییعم

 رن: ھو ہاشداب ےک ہدارخمروا۔اید ت اما یکے رکج ےھت ےک نا ںی ہا وک نبی ب م تیز ےئتا ےنرصانرواءایگاپ تافو

 مان ےک لام نیاوج برن سرد رب شیوا یر1 یگدر کرس یکش ٹی لا نیاوج ںی رکوع یک واک لاودر مکا کا ےک اروا

 ےب ےتپا ےن ئاروا۔یگدید نااماوکن ا ےن سا ذناچیھکف رط یکر رص نوک ویا ےس اروا ہرہاظماکی جس یم ےن رکرایتخا تعاطاےس فور ع ےہ

 روا علل ذهاب اي نر کے رہاعم یرادرنرفروا تع الما ںیم تروص روکش یخ لا

 یا اس بس صنف رک طه نرو يلرکل و ریس یتا یکن اردا لا اپ ےک فتو یکتا

 ٠ بتا مات )نسب ےک کن فور مک اا قلا هان: نم نر لاو یک دف عرط

 . ترا جر فرط کر ئوش ماعم ےک یراورس یا | مروا قنقف لا یگگت وب فالف رفع یا نکا ےس اھت فورم ےس

 ایلرکش قرب برما رند ودالعوکسئاف ےن سازواءاھتنونکب قلاکس ج ایخہر مان اون مح اقردحب کس ایکس فعلا ان یوم نو سپ

 نان نبات سلب کس را یک ہ توف یم ار جت عل نے ہکف ت  اہیب اگل موکت ی یک شر وا

نیم فر طی مرا افق فور ےس مانع لش فار حا روا ات یئ رواہ واھ ییا روا مان ک را نرجرج این
 E لا اقا 

 ا کت سام لت بر ہا بسرواء ید و چکت عاطا کہ عیشروا ے د تاب رام ےل اس کرادی ئاردا کا ےل کر صان

 کپ اب ےپاہلاصم نیارم نہ روا نب شی یا نی رک ایک رت لنا ےب ناوک نرش نہ ھے سا توس تیم اف لا یک یب یک

مگی کس ا ےسا ےن رضا یونی کت اف کپ اب وک ار ماظمےک ہرضتروا اگر کن یر فو اپ سر صا: یی سا ےس بناج
 ررظنریمااکیرادم

 نیا کوم لاو ںی ساروا د رل کرام کن اے از ےک نونکم قلبم شیب سم رجوی را راوی رک

 تشہد ےاروا درک زچ نون ارور لنز لورم کافی آلبوم بیس ھ0

 ےیرواءاجیھکف ری کب رخموکں ولینج ےپا ےن رانو یک وک ویستا شهر روا ایاہک نوخ اکیس اےک رک ڑوکں اروا ایک نج سیم

 یز ےک کیک ےک ند الیعوا اردا اھت فرط کر زب ںیم تا س ےک عن وکی یم نب ضا ےس قطع ےک ںوگینرہ ےن سج یت شاپ

 ےن وہا ٹیگ آں یاد ےس اپ ےک نادر هجا نسرین اور در ےگ کرد ناب

 امر ست 'یداو رپ سا ےن ںوہنروا ایک اور فرط یکن اے کرلج دوی رد رک نکا لص نب ری لا یدک اب

 رے دز ےک وکر یا شتا لوط روا رایت تطابق رج ساید ل دباو نا ےس رھی روا یورک

 تعاطا یک ا ےن ںوگولےک اد لوس برخی پت صور نا

 دوا و روک سوک کر ںی کچ کرک جست پت عمران نما لر

 تاس یک ور یی کمر سہی ےک ےک لار دید ت زا وک ےن یا کب لطتزاج ا یگراہج ےسرصا: ےن شا نا

 روا یاب بم نکن ون ناچار ا ےن اره یار شاه تفاس دور سی هری گا اکے نانب تااھع مت

 شی لوادیم ےک داچچ لی اما” ہددوا ۔ایدرک راج سان اک انی دراز کیازوررہ ےل ار طاق راس ا ےنرصان



 نار ےک ناروا لاتر ب شہ تیرا لغ ۲٢ مج ..تفکرلج ...لورظی رات

 ںاہ ی کر اتقا تع اطا یر انہ راپود ےک پولس چلاو ےس برشمدد بج روا ایکو فری جر عوج لین اکیس ا دتاس ےک کا روا ایکو ریہ
 سا ںیم لیست اروا ای درک تو دارا اکے ن کم وبضم کت وثز یتا لیٹ ساروا ےن کرہ وک ودعرس یک برخم ےن ساایگوہ توف لم ھر ہککت
 نایمرد ےک نییوا رہ زدعب ےک ناکں ب ےک رکن ای مہک یجدداات ےن ز کول یتا ات شیک نوت ناو اد
 رور نام برخ رایو دعب ےک ےس رک د وخ تخت ی تان دوا کک نج یکم برس کیا نیکی رپ یت ینا یئاپ چی
 نم معا نب زوال او یک ب ج بیو تعیین نام تو کن گن نت ندای کک

 سم اعنس لو یک« لار ی سد ی کیان ارد اید ول وتو کتب اروا یک رطلهذرها اس سش
 هوم تاردا ید فردا اوما ےک هک تماما ارد (اتروش تہب سی یرداہب وج )واب لات لوے ا ےس کا کب لطم
 ےہ بایم اکرن ز ے۶ا فرط کی آے یہا! بلا ےسا' اہے یارو ایگ رط یک رکےت سیاہ ودوا ےدراتاےس ماقم ےک ناوکیسرادا
 وب شیت زاجا یک ن آں یئاو ءاوسےےک ےن وہ وذ مودرھا

 روا لاوماو ران ز نیہا یب تملار تاک پا بی فیس بسر ایر دو شور وزرا کتاب یا یکن ونک نا
 بااطر یر یلوہ گنج نایمردےک نا کگزور رواج ھتاسےک ںییروص بااطروا۔ ایگ لت رکا شاوکں وزچچ تشان لاقت
 شانس بلا سوم رسا ترول روا کا ہو ےک میت لاوما یم ںوج ون واعم یک اروا ںورادرمیکربب ےکورامن ےن
 هال رتا ےک ی یت اربا ن یھ نبی و ۱١شہر وا گددذم ے ںوناوج ےک لودح روا دار تموا ما کج ا

 ےک فی ددامب ےن ارب ایا ےک ےس کاپ لا لقر وا نم وہ ےک ارب ہعلقر تاسس ےک با ہو چیک ےک ںومرافروا ےنارھگےک سا
 ی راضی یار اب شف روایات مت لوس نادر ار تشر کی یہ یو ایکن امتارپہسراداددط امت ا
 طرق تا ےک سرا کود نون نفرین ام تینا هد یاب ان اپرا یہ نیکو رتا ورو وخت
 رآی کن ا ںیرپطرقروا ایکل اپتتمااکن ا ےن مگر واے ھتاداک اما ہی یکی فی یک شر واایکت سرد وت الام ےک برخ ےک اروا ایگ آں یاو
 و تاس ےک داروا ایا وے او ےس وہ ئک ےس یار وا ایدرمکف اھم وں ونک کن یب یاروا ات ند قد حس بساکت سوگ ن واک
 ےک ااو روا یان م وک اے کل اوم ککے راب ےک ےس رم یا ےک رک ےس نک عباس نت لس ںاروا ےک یم ٹسجر مانےک ںورداہب
 سا سینا رک ل سام مار آد درک کیک ےس سش اھت انہ ہین اگ یا اک ا ےن ارد اھتا آں اپ ےک سا ےس لئاسسےک برغم لب تموکسرود
 ملت اش سا یک وداز اچ ےنپا ےن ارگ هل نام اضز که ورک ےن ےل یاب کس لار ئاوا ااو ورکس ےس
 پاو سس ےک لارواابداشج ےسا ےنایکا ت ےک رک اش رصد ها لپ کن لپ کشید ایت
 وکیوم زوروا یکدم یک ا تعفارب یکن یب ارماےک اروا ایکو تسرد اسےک ملام اکب رخ دا ءال هدام
 فرط ک ق رش ےس چو یک دب ےک تابحارخا کس ناوک رادا مامت ےن نونکن نصر لپ یوم ننه اکرم برم
 شب ںوڑپ هک نیز شور قرار اردن سرم له لے ےن ںوہنا ںیہن ں یمن آن سیا ودورک ید اع ید ےب رپ ناروا درکن شؤالج
 یک رغما ن ونک ب نے یارک ایکہ دو اکترضنےس ناروا کت زگت ہک یکن ا ےن کا اھت تسار آس ناماسودزاسے روپ ھجایکم اتر کاج
 ما یا نیرو دا ید توگو فرط ی یارک اچ ںیئ برفم ےن سا ںی اھکے ےل ےک ددم یک ا مم نادریقفرطعیکدانم نج یکم ز لار
 ار لر ین سردرد اید یک فر کا تار لر رفتار بانے یاری ب ی وے ےک تعفادم یکل ا ےن
 وکووھچ روا دبسرواو رامفدالب کک کں ہی ایگ ہت ا اک تصولحی کر ادا ےس برخمامترواےہایکن اج لیک تالاع ےک نا ےن کاج ای
 2 _لاعتشاءاشنا_ نیر کای اتو ریدر

 ناب فرط کر هو دعوکس ادا نمک ھ7 ...:لارح شرکا if ناروا تمور وو اکووھتی  اومرواروھتچں یم روا س
 روال ایلنا ےن برضموا ےگ ہمت تپ تعاطا یک اور مواورامٹروا ےب داشج را ےک نا یے دامب ند ےک برا یورک



 نار ناروا یا قریب سش تی رفا لغ ٣ك مح. لج... نورلغ رج

 ےکرسراداروا اوہ مت اخاکت مولع یکن اروا ات کال ب ںوھتاپ ےک ہرعاع یا نیب رومن وا ایگ 7ں یئاو ںیم بل یک صولح یکن ا نونکن ب نح

 (i بس دارو کارو رکر ایفا 7 2 لوک کتل اہے سد + پور روا هو لر

 ہالی دد کب ہا ب نوم نتیجه مساقروا یل“ دو ایک ق اک ستا یتا ےک ںی رب رپ ےن ںویمد ود ےس شٹرالواوکس روان

 روا اشاد اک رب بل انار حب ےک تا ےک تصوت ی رماع بج روا اھت ورہشاڈب ںی تع ایش ایر یلد اک سج ےھت ے ےک سیلردا نیرمھگن

 موکول وتو نا دز ساقاید بلاک سرم نا لی

 ٠ ووو یکے سات ید ںی رام ےن سرو ایگوہ ضئاقرپ تموکحی کس ا ربط 00 1

 ار ار دوکر مع تا ھتاسس ےک ناروا یگرایقخنا تماقنارپ لہو ےن او ایکر کن وارا لمر یو کپ ا ےک ساروا تموت یک طی

 ۱ ایر دف کج يک چ فر طگ 0 7 ھ7

 مرا اینو ملت طر تے ووت ب یے سا... :تموکرم تافاضم روا کک نرو اروا تم واک بط مت دو نب لع

 ےک سار ےک ساروا ایچ سنا ےنوہ ےترکاکنچ ےس مقا یس ارح کب لات پا سی ید کسے ساک

 کی اب هدر لر مات دوخ ( ےس ا ۳ افاضمر ید ےک ادوار نشے سرد ام

 وان “یوا یک ام لرستان وه تسکین اس ا ںی ا طرق رعب ک تاذو

 ےن ساو یارک اراک کک اقام وکی یب ا ہقلام ےن یت نئارو ایگ توفںیلردا بج روا ےہ راترکی ارگ کس اد دہک ایکو نا

 ای آت ول یبا فرط کو بسروا یکر کنت موتی ۱ں تقالخ کس ادواایار کم ضرب ہقلام ےن اجناس نی سم

 شدی ےداراےک ےن رم ات وک یمنی رطیکس نااجض قت یگوہ تو نت بجروا ید تراما سیم نشا اوم ےک ہرامفوان سستے

 1 ی توک جاج ےس ںیم یلاوم ےک ہدومقوہ ہک کلاچ بر رکود را نا جوک یرآداتعا لیاقت ںیم ی او ےک ہبلاقع

 دون لیاقت سم لی قطار ںیم اےک تاج یت ا ےن لاتی اھتےہ ںیم ںوم الف ےک دادع یہ انک ق توک

 ےن ہرا یت روا خپ رات قا کرک ن ا مر نشوا کر کم ئاق تو دوم یکن ارکک تںاہیایکرایاوکت فار ش یھی سا ںیم آس اپ ےک

 ۱ ۔یر اف یارک ا کک تصولحی کن ید مروا یک کرایتخا تعاطا یکس ا

 روا  رکودب فالخےک ہوا رقن ںیم سافوکت وک ب جاع ےن ادوار کہف ےس نقش نبا شوی ین :میظ اکنیفشاتنب فسوا

 روا یکن جہ ےس نا سی ھا ا ےن ںیفشچ نب فسیا روا۔ے بیرتےک ہراظدالبھج ایگالچ فرط یک مد داپ سس نریم یر ےک برخ

 دد ےسا ےنایئارلا لالا جٹ ےک سار ایلرکودارا اکے دددم فالخےک نو ےک یا ےن یاں رب فلک نوت کجا

 ابر ا اروا شنل ہرامن اپ تر نام راز در لا فشن سیب بج لاو گر رک

 یکن ارگ نب غراصےس ںیم ںورادرس ےک دن وجد وا کف رعیکت ول بج اع قت یتا ےن لا وت یک ایتخخا تحعاطا ےئت اس ےک سا ےن ٹر

 لا ی ئ الط یک اوکت وک جام بج دا ےس ڈپ ثڈ نادوروا یئانم یش ےن ےک نا ےن بامر ویک سش باقم ےک اوکو تات

ارلم 31 يا وج ءایگااچ سیٹ رے لاپد+وروا ےن دش زاو آی کل وراھنروان ولوحعڈ ےک نا ید لوک اکا f 4 e ےہ
 رواے ادہدع اک یر

 گوگل وجود ما سر را کس هتک نه کا و کا

ھو یکں وراوخ یکن ا ناج کلا اروا ی کج کن اکے ںوجو کب نیطارمروا وہ رت ںیہوت
 7 روا وب لاو یمریشپدروا یک گرہ ںورام

 ۔ایگالچ ھبسہلودلاءایغ۔ایلرکض قر سا

 ےن داع نئارواایکرلمتپ سشئادالپ ےن ہیخاط سج اچ اک موت یوو یب رواواہج فال ےک غا 6ن مب نسوا

 ماقروا الو دعو ےک عافد ےک ںونارکسروا ےنرکواھچ ھتاسےک ہیخاط درک را ےک نیغ ضب نو راوی یبا ا



 خیار نا اس اس ا تھک نار مکے ناروا لاقرب رب شت یرفا یاش ۸-۳ میم. تل... نورظ نر
 شیر ط یر ا شرف ریس شر [/2777پپ ارد ےک طوطخےک یگدامارپ داہچ ےسا ےن سنایا
 ولو لاء ایش ردا یکم لقا ںیم پس روا ایل ر یکے بناج یک وددنسسوکہلددلاءایض ےن لوڑیہ یکرگد ےک دابع نہادواءاماڈاڑپ لیٹ یک کاج ےن
 07 قو و رر قے اروا کلاس کلا سا بم یکے ن وہ ووت فرط یکی اف ےک نا ےس رع یک فرط کوما ےس اروا ایل رگ
 یکووترخم روا یک الطا یک رک پاب ےنپا ےن اروا یی ھبی ھوگا یکدومت نب ین یم ںیم ئات ذ ناروا اوب حلس انو ےک ںرواایدرک
 _ےگ ےن کت حعاطا یکہن قتل مایاودنامیق اوو روا یوم ت تطاس واراف ےک نا ےس درا یک وایو تانک واک

 یک دور اکیدہم یم برخع بج ....ے بش فلشخروا توبن گو ءییرگا کی کی تاکہ مشن اروا نم لب عفیلخ
 روا یم ےہ ےن لاء اگل ےناج یب کل ےک ناس وکم ی دب یب یب ١ن مارک خاک ات طول یک دعو رحب ےک تاد
 یک یھی اک اے ںوہ ناروا ےک ںی کرک ل تالا ےک نا کا بساط فست پشم قد دایر اب رخ عا ےک لا
 جو کب صنمو مکی وادادج ا اباء ند پس الت زلاتان الاو  ٹواکر روا ارگ کج ےیل
 یو یک را رب زکت مک نمایم بجا ایر بس مح سا دعب ےک کس لر اقرار تن ات
 3 ١شم اک ترک چوک وگول پاپ اک اد ای درک بقیه س۵٣ ےن یئ ان یا نا تواضب تہب تریاک

 رپسوبروااعرلاپ رس تشر فرط یکدیبس ےن لان جا ولا! بتلا دوا یھی رگ اه ےن ھھئےٹٹب ےک سا ےس یا اھت اهدا
 یدو ےس ا یا ےک مش تترد ی ورکو ا نوھ کتو ےس یارک یک دپیکا ےن ءاطفوفلءای درک یوکواک ی رک یھی وابا تارک اپ ےک
 ںوج وف یک بسرواایدڑ نوک ںےک سا ےن ںوہنا تای ماکت شب کا رپ کتک یکں ورایکویپ ےک سرو ےۓالھکد ےدہعشیےک
 ےل اک رم رپ ںواریہروا ںورجےک برخن چپ ایدرکل یت ےک ولد ےا ےناکرب ہب کی روا لک اب تسلیت دا ہپ ا ےن
 جب کف الا ے یی واایدرکراکزا ےس تعاطا یکن ا ےنورامنل تروا ےک وہ عاتب تملک نت ےک رہ نی مک یک دا اید
 شام کن اروا۔یکہت اتا تحعاطا یک ولےک نیب منہ یھب تست جو یکے نر  تعحعاطا یکن ارواےہ رد دیے ےنرکت عاطا ےس
 یھب ےن ںورسودروا ےگ ںی رکرکذ تالاعح مامتےک نا بجرقنخم کنی یو رت ےن یٹزھلا سال اوباہیقفےس شی اتم ےک ناروا چپ فن
 هج ےہ کز ےک نا ردا رق ی اعر ناروا رک تسکین ذس نو: لر وخان روا و جم ےک نا ںیہ تعاطا

 ت زر وا ت رک کب وک ا تقو سار دا ےک ںیم رکرکذ لی نیب ےک تصوکع یکن ا پکا ہی ایلوکت صولخےس نعت ےک نکلا سیٹ ےیاےہ روا
 لدنبہو بجروا ںیہ سد ںیہ ے رکی کت ع اطا ریس و مس تورو روا لپ ها تیام نمد لا
 تعاطهورکت تل اهم بس ات ے3 رتا فرط کن ا نا واں ےہ لوخش م ےن رک نج ھھتاس ےک تمولعروا ںیہ ےتاھکید
 ےا وو وا ات اج سا ےک نا وج یم ںوکول فیرشےک تموکواےہ لصاح ظفح الخ ےس ویک یر اوشو یک وڑاپ سینا رول ںیہ رک
 روا ساک لاو لود« له تموم یا لیلی یب ےک یساردارمعپن م فسوپ نارمکجےک ٹاپ ساروا ںی ےن دوانپ
 ےک راد یه دل ناریم کس تار وا ںیہ وہ ےئکر رقم ہت ایطع ےل ےک نا مر ٹر ےک یب ناطلسروا ںیہ ےئدوہ اگل ےدہپ

 (ضرالاو تاومسلا كلم ہدیب رمالاو قلخلا هللو)۔ںیئگوہ ید ییا ےئل
 انا کب رخم ...:نایاکمایضاو زاغرذاہلخےک ناروا ند لاج لئا یم یب رغمےس ںی لودر هام
 ںوناسآ یش روا ںیہ یئوہ یک کی ئارہگےچ نی ےک نیم ز ین[ یم ٹل تحت یت یکن اہیں یہ ےس سم ںوڈاھپ نیت یے اند ڈاپ ہم

 طبس مس بیک اوج لب رم و از هرس برم لب ات ین اردا ےہ ایدر مو اضف ےن یئارلاکن اروا کت
 لی داد ے ل قال ےک قرب ج ےہ یو ےنتاسےک یب انا ایکن ابکں یہ تک ںیہ ےگ ےل کترود یم قرشموا ںیہ ےتوہ درشےس
 شارملوسوا اتماتراوسڑوھگک یا ںیم اروا لی تابه کت لا ری ارج اردو کی رواج بم شرم



 نار طی ناروا ارب رب سیر فا اش zq مومصح.... خرج... رج

 روا ںیہ ےتی ای رد ںیم سن ےہ ا اوری لگام راز ےس ای ےک آےک ہیرو ےس فرط یک قر وا: اھت اج کک وسدالپ ےئوہ لج بام ییا ےس

 رواچ ےک اد ھدودروا ںیہ ںایییھکت لا ہم روا ںیم ۓئاسےک لوتشرد نایمرد ےک سئاروا٠ےس یٹوہ مولعم یقوہ یھی ے ںولاپ .صحادہاک نیز

 ہم اص ےس اروا او٢ دای ز تبا تم و

 لوقلع رند ےک ایندردا ںیہ یئاونج تاراشروا تالے رپ ںاہو ےن ںوہناواانکسرکں ینا یئوکاوسےک لاتا یمن ےہ ایکدابآ ےن ںوموت یک

 ژن تسهیلات ملا زاهد اپ نا گرا نو اراک قابل زی ےہ ےس

 اپل ارام ا شتر وتو گلدار نت چین نزول یکے سیم نا ےن ںوہنادوا ںیم ےناو ےن کیم

 ماسک مان زازاف یک دج چ وج ن جما نان کورش ادوا ںیہ گلا کلا یھ ا: ےک نا ےس ویک وم وک! اروا ںیہ نا

 ٠لت اتع ضرھ ںیم نج ںیہ دا آل اےس تہب ےک ہرعاصم ںیم ناوم ناروا ںیہ ےک رورشناطوا کس طا ےس ںاہج ںیہ فورحم

 ہکے ایگ اش گی روا ای اکیا نخ لات اایاروا تہگزاوو:+ن راصا: اعددہلاکد+ ہر یم تار کر کی رو  یفنکم ڈدیمدیک

 ناو اف اروا ںیہ وا رواودافسمےس ںیم ںوہورگےک نواصرواءےھت بثانرواب الخ ےک ناروا ںی ارس هریاصموج ںیہ ب نہا نالی

 میا او ںیہ ےس ناو نوار ور 0 7770

 ںوہرع یب ںیہ فیلحےس ناس یوذ ںیم ںوس نا لک آن ا وا ٹر نک ےس سیم ںوہورگےک اکے ایگ کیک نیب ردا

 راک رد یم دحب مہ کا انیجے اوہ ایپ ککن اوج ے یھب وسط فن ولو,« شبا لوس با ےس

 رس کریم ےک ناروا ت فلات ےک بہ ہلکے ںویئاھ یٹاورب پرواہ لئاح زاز عار لیت ےپاے بو یکی ہضم یکدسق ےن

ک یورک کک مای اےس ترک دداصاوج ے یل الم نب سالو ب
 2 رو اوہ لئاد سا یاس یک نی

 مال اروا ےہ ات آہ ےک یو ما تموک اکو لوا یکن اردا ایک شلیک ناروا ارضا یر يا ردد قراط تو

کن اپ کرک کک اہی ںیہ یئوہ سینہ اس ےک ہنوتمں وہاشیاپ ےک برضم یکن اروا ںیہ ےر گہ اشداب یکم نا لے
 بیل: ات 

 فیورعموروہشم تاب یی روا گے امن یہ ار فا دوا ےنوتکک 224 4 ام توام کاروال غرب 2 قوت سوی ا 1

 باما شنا- گرد اکل ئامب اروا ےس

 تالاع ادتبا ےک یر ہم س نرو لج

 ناروا تکوشو عش یک ےس شی وکورعاصم ںیم ند لاج ڈک ا و ام اکی یر عوم

 ہد کل ایا رکا ہجر یھب یم ںوگن تا ےک یب یوم روا عْان نب قا و نام روا ےہ کام وت ڈول اروا ت رکو کت عام ک

 روید رکن ات تم لار اسپ نا تسویه فورد تاپ کیه تا مس

 نو ےک رد ےپاوکنا ےن نوای کش رس یر شکر ارم ےن وہا بج کک ت اہیب اوہ لئاح ماما ڑب سیا ںیم تموکحر وا تنطلس لی

 لوازم ےک تمولعس اروا_ ںی انکل ولاو ےن رکیش تعاطا ےس اس رواں ر زات ےس گل روده اتءاراج ا سیم ںوڑپ ےک

 نون سیم لو روش سس نکس یر پرو ار کت مولی کن یو وج اوہ وہ تر ڈاک کم روب ےک نا پکس فن

 راه گرام بقلاکل اش نگار تراک س پاپ کس لا ترسم رس ام

 ایکرکذ ےن برخن نیم ضیا: ےہ یک اذن ندارد فست نا جنب ارام 7

 انقلاب لر نر: نر وقیس ناف اس نوين تیر ک

 اک اک نا تب ...:ا کل تساوی روا تام تین



 نار مکے ناروا لقب رب شریف فا ۳۸۰ م مرج سس نورلظن رج
 جات نہ نم با نون نت نان نماند نون نر لاین تندرستی لا بس
 بس اس دوره تب کس یاد ام اپر ک1 یر اوج اھت ےس شیدالوا کب لالا نکن نا نامل
 لا سده برو انار رک گن لینا قا ےک نامی اما ایکن ایب لم وہ ل اروا ربا وک
 ۱ ۱ لب برف الا کار نا لش ناستو ایگ الپ

 برخمے اوج ےس 0 ںورارتبا رت نا ےک رده ورک ایگاہک دوا ںیہ ےس لش دالدا یکی ایل اط راک س ویک ہ ترک ایییوار
 معاف زره تبیان اقوص لو بس نیا نامی ناو ناوت اکہ سن اوج ایر دوا: ےھت آں یم
 یا یر ب طی ی لب اکن اچ ل اشتم ےک ےس ڑ د ےک نار ںیہ تس وپ م ناں یک روا ےہ ےس شی قسم مس
 تھر تبحعیے مل باروا ےترکل صا ملی دوا ےھت شٹیلوردردادباع دراز ےس ا: تی اےک ی اردا ےس ورا کت ںیہارواایگوہ بوس ےس
 روا ترک ابی رت ت کے جو یکے بر شیدجاسمددکےۓل سا ںیہ ےک شور ےک یے ےک “اہے اروا اوہ اوج 20
 ورم ھت زکر اکو اوج اوہ لئاد سی طر قے وہ ےتوہ ےس سڑٹئارواایکرفساکق رشم یم جت یکم لم ورش ےک ید ںی دپ اپ ےس ا
 ر نوت لاروا لی تاقاطت ںوروشناو ےڑب ےڑب روااملع مامتروا ایگ لئاد سی ارس ےک ےن رک رگ وا ایگالچ رنگا
 نون کم واک یا ںیم برغم یو روا نج کل وفد ناک یکے تو ری ےک یادم وت کیا کا ھت ترک ن اینم وردا ءایکہ داقتسا
 داف فالخےک مالساوکس ا ےن ںوبنا وت ایک ایخراہظ اے ناروا لوہے ق ازخلاریاحولا تاق ام یک ئ ن اط ےک ناک ےک ںیگولرواھت ےررک
 اکا م ےک کودک پوک ناکا ناس ساد ےک اواو ساد ےس کوک مارو ایا کا فالف ےک تموت یا ےنرک

 نا ےن او: ںیہ قصر ت کوشو ناشوج او قلا رانا ساقی لات ںی بجاکدعب ےک تقو لات ادبی روا
 کب رخمےتوہ ےئل وک شاخ یا مای ردا اپ یورپ وہ ترکل یی کی گار ما ںی نسب ان ےک تو دا ےناپ ےک دارم یاں لات
 روااپکل صا ام ےک ناروا کات الب یکے مات یر ےک تنہ با یم قر شرواای آں ہئاو رکن یہلعش عش راک نی رروارریما اوہ تر ام سش ان فر مل
 ٹی داعاو تا آب اشرواءایدر ١ق اھ اوکے یر ےک نا یم ےنرکح افد چی دذ ےک اد لس ںوّیسےک تعرب لااروا نواوت کس يفاسرتاقع

 فرات کیر ته و کس اقا کت اینا ٠م ےنرکل یو ات برخ٥ اہک کریس نا
 ی تاپ ےک هاو رغم لا لاو هکتار یکن لا یب فسا ار قا ےک تابباشترارپ نسل

 بہن تر قمر را فرات لوق اک دان اروا .:ترلوفشلش لر زن روارت اقعل * ےک ترم وک مج
 روا و دشر لا ست قع )طمع فسا نا را یک العا اکو بجاد ےک ریلقآ کن اروا تما ییناروا اید خار پریا ما
 کک کف لا مان الا باک ٹپ ام سس سا ےن ساروا اھت لات یبا ات معصعیکم اما حر یکہ یش یمامازوا سیکف تل یشریحؤالا
 بز یا چ ا ںیم یک ارش لس ےک برخ البد د ددا ایک بلاک اکو یں ای ادتبایہرداایکے ب لطیا زا لوے اےس ازات
 لوفشم میر تو ذی ورم طمع تقوا لر یکتا یک ف ارئاوج ےس یا ےن برخ ایا ےہ ےک

 لب د لو نا تاوہ اد شٹیایود بج روا شیپ ان کت شاد رب فیلاوکی اھت اھ اص ےن یا وک *ے چو یک اما ناک نس اہ ایگ
 ںوتسار نو کیا روا اکود ےس یکڑوکغاجتا ےک سارا ےسا ےن سا لب ہاٹ ذ مایقدامج نب سی انفع نر صان نب روصن نیب زی کےس لکن جا ارا
 یکدنپ ا ےن شھئاوخرواواشداب ےش یئکوہادیپ تلاع کا فوخ کیارپ ںاہ ےس جو یک سم ای کوہ ےپ رد ےک فس کت ارس ےنوہہ ںیم
 ےک درجو ار ووتم ے ںی اہ ی اق ں وز نا ںاہج ایگ اچ درو اوم یک کرک وزفوخ سس لاو وت ایکو دوم قت ےک سا ےن لوپاروا
 ےن ںوہنارکگی یم درکور پس ےک لاک او دس کہ لاطم ےس نا ےن ناطلسےک اہ دا یگدونپ ےسا ےن ںوہنا ی لسم توردا تک ںی
 برک دلاری و اتوم راقب بج رواہ رات اھ ڈول نا لوت کم کاپ ےک لکی روونم ی روا ےک آکے ید تام ےک ی اروااید رکا



 نار مکے ناروا یارب ر س تیر فا لغ PAI م لج 3ح نورلظن رج

 اینم نیو ملادبع یتا ۔ اڑ ےس بس اکی ارپ درو یھنوبھش یم ےنامز سا نان ہوردا ات اجھشیجرب ناچ کیا نایمرو ےک ےسار

 لس یار وای لو مچ فری لاژ یم بج جو یکم لعےپاوکی اس ےپا ےن سئرواالمےا ےئوہ ےتاجوک ھتاسےکاچپ
 یرپم را اھت اس ساب ا ایگ رط یکب رخم بج ییدہمرداایگوہرایت ےس ےک ےن رک کام مکے یہا روا یل رک توآپ آسا تام

 یش ےن تالاح ےک اا ےس وارو یک چ ناستو ورا بجا کلا ذی تس شوت کس ارد ای شو
Yjا کای کل اخ ےن یاروا یک شرم ےہ! ےس ہجو یکے ن رک قلا کل وا قلمرو ام سراب < بست ےک کا ےس اروا  

 ایگالچ فرط یکسان دا ی اق ےک وہ ےس د اتیا ر ط یس روا«گ ل وق تاب ےہ ےن نا نکے تاب اک اصا ناب تب تاپ

 ےب لاہور ایکو م تاور شر ای دعب ےک کارکن ٹیپ را ےس اید با ےن ںوکولیرش پاک ےس ںویتارب خواں وگوارپ ںاہوروا

 1 اک ےن اک انیا ےک کر اتقا ت ماقا

 زا س فسیب نت شش ندا... :تمق ات کس نر یک اروا فس نب یک یکی دہ ت رمو ا نب
 رج تک( قروصلا) ی کف سب ب یاد کید حب ےک یارو اہک تس تت ےس وہ ےس رک کیک را لب دسر نو ےک ب

 ےک یئاھب پل وم لور ے ہو یکتا ڈ ےک لاہور ا اڈ ےا ےن سا ویک یم سالک ںوندوجنے گم یقباطم ےک ےن رھی نین مم وی ۱

 سه تس دروغ ی س لادور وه ےن رک یچ تاپ ماب تات ےک یا دوت یر ھت کت ہٹ یک ا بج وک اٹک شہ یئآل اپ

 راهي نا و کے ریقف دون کس ناز بز کس فاسو ھت ے کیت وکی رضا اب نم شا ل وات یک اشتوو ریه

 رک رک س یا ترک یک نا ناعم ےک لوت ییا ےک یر شاہد روا یت تک دیے میا ےنروب مج قباطم ےک لاش سا
 ناروا اب ےل ےک ےن رکن ظ نم تا ےک تان نا ےسا ےنر یم تا اسکا فالخےک ساوکریما ےن ںوہنا سہ ھت ل وت یا اکی رعنا ںیم رگ

 لاو« سورس لاک نااطم < تداع ZL ال رانا ند یاهو سایر لوک اروا اگ اب ےس یورو ای بلا

 پا ےن لانگ لکل ںاہودرگاش ےک کارواں ایلن وشاب ےس تس الام ےک یارو اکڑ ک ف الغ ےک یاو سول نب لن وکولی

 ےس بسرواء اگل کف رط یک تست ملا روت دا تم مرگ ادراک با اعا اں لویتاس

 ترا قبرس گن دو نمناک نرو ےگ ےک مضر پروا نمو "غسل

 روا اھتاداد اک نی دوناو فاکصاف کے ہی انہکاکں وااو ےن رک اب بسپ ںیم ےراب ےک ناروا قربت اس ےک مان ےک ف اک داون ھگ ا یم

 ت1ج نایب ےک تدطلس یکن ا نیش کب سنے یار ات فور مان ےک رنک می« لب کف ناز یکن او اض

 ےک تدابحن ےن یا ردا ےدعقاداک س2۵ ارم یب نامہ لاپ ےک م وتی اہ درو ےہ سیف ھج اب وج ایک ل چ نیلی رک ھچک ایر ہک

 رواء یب ترہش دب یک ا 'رواءاھتاتب د ی ریح اروا شر لا ںیم ناب ذ کرب یونی سرو شک لر وام ال ما ےک یار ایا بار ئل
 روا اک زادنا ےس ںورانتسوجاھت یٹوجرواامق اب اسکا ےسا ےن سناھت بیہد نب کا اهدای ست لب کف سین مال اندر

 ےس ا ےک ےس ات فرو ںوزاتس ی ولعور ںیم سی: ےس یو آیدا مو کور لب برخ ےک رک اب گن

 7 ےس یوا اکا کس لا لیاقت عت کت اب سار یمادوااگوہاضاقت کم اما نایہ ددا یکے ساجد لب بت یم لک یکی ھم

 روا ےہ ری ترابع لا کس ا ںیہ ےک تے ےس رود ییا گل ت الاد مجرد عر مروان ق بحاص ںیم مالک درک یوسو ورک

 -ںوہاترکل ایخ الاو جدو عٹرمےس ا شیو د کان: لوح ےک ہک ےہ یلاڈ یى ی لای اس لا

 دونم نایک لر ےن فریب نب یم... لدجو کن ےس نیب گو یلیپل مرا دو ےک فسیا نیب یہیما یک ئدہم
 شے ےک ےک دلم سا ےن یوتاب لات - لوس یاد لپ کس ناو رنک یم الخ یک ئدہسوکں وراوس ےن لا ت

 لس کت لاری لاک لا نشت یدک تحمل یاری کن اس لو اب ےک ناروا ےک ید آے غر



 نر ناروا رب ب س تیر فا یا rar مج .. فال دس نەرلغ تمارا

 /0 0 شما ید تو یکل قوت مسےک نیز وادیح تا یت ہوکہ عاصم ےن سارواءای درک
 ایف بج ت تاو شا درو رفت را نام نم روا کات ما کبک تفت لخ لر روم ار ندا
 وکی ا ےن ںوگول و وہ لیری بج روا و لو یخ مواددرک تاک نر یوم لشاد سیم تشطاس یکس ا ارام ےک ےس اسر رم
 ے رول لام ی ایپ ےک کا بت روا روت و لاو الت سه دور مال باک اپ تا اروا اید بقل اکی ر ہم
 روارت طه ورک اچ پ ناک ےک نا مہر ےن ف وحان کوبا للام ےک لو اکر ن ات عن کن انی وہ
 اک اب لا ےہ نا ےن مامارواءاھتہمدقم اک روا دیدرکرلمرپ عوف یلوتلروا ےگ وہ ھٹیکا ساپ ےک نادد و یہا دد۔ ےس ںویئاھب ےک لم
 ےک ناے رد ےک ںی ڈی وتاروا ےک وہ اش لش توکو کا بم ےک بسی شرک وم مے راہ سا ےن ںوہنا ںی اھت یکہدعو

 لو الاخج نکئانپا ےسارواایگوہ لت ںیم للم لج یم ںولارس نیت ےک تیب یاہو رواد کر رخ وب رگ راک سقم
 ںا ےہ ا ایک ف لق ےن رک یم یس ا ےن یھت ےہ شو رام روا اب گر وار پا بی رک سینپییواوردا نایمرد ےک نلا ےن

 یک ا ےن ںوہنارواوہرذ آل مت نادراب یو ایکل ابقتاس ےک رج زن لیپ ےس بس ےن لا لی نگ نادر بنام رفووہکفک اہ گجت +
 روا رک رول باور اي باغ نا لات ن ورا نرو یک ج ھت ےک هز وک ےن ار لرکرایقفا تعاطا
 ےس ےس یارو یک ےس دما ےس ار اب شیری یک لیا ے کھ پ نا ےن نیر صوم ایک اھ یک اکی ا ےن تیکزاو ون
 ےن سار ای درک کس ا ےن ںوہناروا ایک اس مار اس ںوہنا ا ڑوھچو کی طع ر ئواا ۱ت ےس ںیم ںویھاس ےپا ےن لئاداارک
 ری ا آخ ماعم اکر شک کل اہ رک رقبا ای او فرط کی لر تن ارد یک لس نا
 ناروا یل رک وک وو لیا میت ےک اصر یک دارا کے رکج ےس لاس اک ےت ےک مشک ںوتلووروا۔ ای درکادج ےس یتفانسوک

 نیر یر سا ویک ب ق تانا کتا ارا کد تس ےس ےس نر صودا کک کج ےس یا ماقم ےک کیک وہا درک اع
 شا ٹک رس رنگ تم تساوی مک
 روا _ایکھٹکاوکع وف ےن فسیل نب ییروا یخ لپ اپ روا تع_اوش+اش ۴۳۰سی الاژ ازت از اچ ہرکرواایکب قاتت کت
 رد سا گرا کیر نخ بر نام ید تسکین ادا ےل ےک ےس اےس ادھوری اپ ےک اپ ےس نا ےس تالاب ا

 / 7-1 شلیک

 روا ےن رکل دردع ےس دات ہوروااوہ یلاقتا اکی دہ مدعبوام را ےک لاروا یئوہ اوز آب وخ یکن میز لار یک :لاقتاا کی ردہم

 ہن اپ ےک لوٹروگروا؛ اقزابکاڈبودرواءاھتاتہکن یدحوسکں وا ےنپا ےئوہ ےترکل قی رھا وتا ےس عو یکے نہ لام فرط کل شہ دیقع

 درا ےہ ےترکلاظاے دعا ےن اد ماما کام توا داد چپ گو

 - کل رانا تعدب لرد

 تمون شو زارع

 0 تا ا اس اب ما کن روا لاو ءاقاخلور ام لار وان ومارپکز اف یرهم
 لے اپنا موکت کیا ود کیک یو یا یب کوایک اہے ت بسه ادا سل ات ایگوہ توف ید م سی
 نر یکی اپ ےکرمھگےک سا ںیہ لینے ن ساب هکر باک ا تقو ےک رک ےک م آکا ریک ےس ااا
 ےل سا ےگ ںوہ شارپ تولید رو یار یک کت اپ روات ف وخاکغ ٹپ ٹو وکں وا ےک کدہ ادرک ن رک ره
 تاخیر نوا کس لک تاييد واکس تست لات هراس نوک



 نارمکےک ناروا لئاقرب رپ شی قبر فا یلاش far و لج... نورلغ بارا

 ردا چد ےن ای اد ےس وک او فالخ لاتے یا یکل ا کت ی اس نیت وااھکرو دیشی وکت وم یک دب م ےن ںوہناروا ۓاچ خر

 وکی اکا یج ےتاج ےل ںیمرمکک یا یا ےک لادوا اب ےس طبس نایت یورو ناو ارم طی لا زا

 روا ےس ےک وک اخت ےک الاخ اتع ارے بن یک روا تاج جو روا کس 0 0-7

 بسروا یئوہ مک تمولعیکن ا بج کا یا رار انار روا 2ام ےک فسا پول ادارات اک حر

 ںوہا ےگ ہر قاب یوا جے لٹ ہرشحرداااھٹاودرپ ےس تالاع ےنپا ےن ںونا وف یئوہ سزا توحز ںیم ںولو ےک
 ےک نوار

 اکسل اپل ناف وریایمورت اھت اہ روات اتر واایکادا ےن صفت غرور بس لیش ساروا یگددح ںیم ناچ و

 ۳ رددوا تیس کی ہم کے اا ےک واربع نکا اہے اروا یری الطاقات هک تو دم ےن ںوگول ارا

 دات یھ یم ےراب ےک ےنوہرا زگت عطا ئل نوع

 ٠ گولے راس لضپا بحال یئ یک رلپ مج ےترکای کام درہ دب ےک ںوزامنیپاودرہ کے کاور سالن روم کروا

 هارو یاس کب دعو کو ارپ رر طا نگ وہ رپ تعاطاروارب تعب یا سر شے للم سوی روا ےک وہ یار

 روا آب ان نا اے روا کک ج ےورد کا ریل وی اور يک ات سا را ی ج_رووروو

 ایل درز وند لوک هرات اس روا ل اورم کب کوبا یاو ےک یارو ایل رک وکل اروا یی ئاڑلف الخ ےک توبعشاج

یدرمگکت واب فالخےک ہن نم ےن یو رب پ سٹ ںوقالعر کد ےک برضموا ےگ FE فرط کت وو کن اورد گزار
 ےن فسیا نب یعنی 

 وک اتے لو کے س یارداایآ اپ کس نا بتا کوس شواهد لاک کس رک تاک نا شوز نف ا

 ۱ امر لس د وار ےک سا شیئر واایکا کا

 کنی دعو لو زکر حب ےک ساایمم آں پو ےس کب یب نیخمشحروا ید تسلقےساروا یک نچ ےس تعامج یک یکن ا ےن نصوم

 ۔ ےگ وم لاش توک

 ےن یارو ایک که کک نج ے برخ الب ےن واربع ...: لاننا کی ریقش اروا کج ے برو الپ یکن یم وفرع

 رھپ نایلرکل صا ہلخ روات ےن ںویرخم بج ہککںاہی یو یم ےرا سے للمش رو: یڑٹ کچ لوط کو ہار اب

 ےتاج ےچ فرط یکن سو لادبعر کک اھب ےس سا کوا ال سیم اتم ےک یا تام ےک عیوب ١نیخش مروا یکر کل کا ف رطل اے للم

 برو با توران ل اتچ ات یھی وہ ںیڑککے ےک ےن رکل صا یبرکروا لپ یمداد نت یکے ےک ےناھکں اہ لت لوڑاہپموریا

 ہاشداباک مد دع نلارود ساروا اکی وک وترا مو ودع ےن ہیخاطروا ۔ یگ را اعرےس سد ندا یکبار وال مم

 اھت کو رص سیم ںوگیج ین ا اورو کل ای سرو ڈو کپ یکتصولعے ن نیفمش ےب ےک سارواایگرکل اتنا سیر ج۳ ےۓہ توتر ما سوا نہ لت

 نبی تب ذاب کا ایج قومار ما روا یوا یپ دت ایمر ےک ہوس رواہ وتاب رب ےک پاب ےک ی اروا ایگ ا لرگطاحارواورصاوم کس اک

 روا ایدڑ رام کن ترا ےس اہ ےس نک وار پروا ےگ و مود ز تشو وو ےس او ناتو اما فورعلا ات نبی« تک

 اف کاروال رم ےس کک کب ےس دیس ےس کا رار رب تسلا ییا نکھار وام ایر نی او بام ےک ہو دن اتا

قل وفد ناروا ےہ یر روش فوزعموج ایگادارادرکاڑب ےن شع 3
 اھ سیر 6ن اے راپا بصنسرواوارجاژ اب آن داش ایگ یا 

کوہ نشالچ ےس عود رضا تس لا تموم ميل رک یب
 ءاھتاترکماکاک ان یم تاب ددو ںاہچایگوہ توف ہلواتر

 ےن ار ارگ رواں وعلق یارک ا ومر چپ ایارک وک ن اہک ہک یوٹیدوانایغ لاج داد اب دفورصمکتیرد یی ںوگ یب ۱ى ھلادہھروا

 ےک نی دعدم ےس سا ئل ےک یارک کرو ارا نی دونو نب مول ےگ ےنرکت عاطا یک ارنوب تروا کپ یدل فرط کد انزوا

 یان روا درک وکاوناف نزجاروا ید تسککے نی صد نما تا ےک ںوجوف ا روا لتا وناف نی یم نب ول اح اکن سمت یی کشا

 کپ ناک ےک کار بغ فیر کا انب یئاووکی دم نم واری نامسماتےن نقش جن. ٹول فر یک وربشےنپاہوروا ینہ شننم ج وف



 نار مکے ناروا لاقرب ب تیرا یخ FA م .۔نورلظںباًراج

 ور لب ےن لوہا یکن ید وناو باردار وم ییا مم رکے ن حوت ےک ناروا وکو ی ب فسروا اب کہ کولا رم کمد
 شار تم شرب لس نا رب لا یر گو یکن فن وجرف تیر روا یکی ی ر وخ بوق م یو بروا
 نج نوا ایفسرو رانی زین مت نما ادرساکن روا« ےک ١فاخےک نلادتمان ز ںی واولارپکوتبروا یول فسرواے تا یب
 لتا س ےک ںویمد وچ ےک مو با خوخام نج رو ارواءایلادرٹچیوکم ان ےس ےضیق ےک نا ےک رک۔ل متی اوٹوامد نہ ےن ںوہناردا نگ وہ ےھٹیا یھب
 لازوال ا تارے یک کارو رب ور ےک تاز رواہ تخم نم نیش رود ست تا لا نوا تارا نزد راد
 رالی او فطر وایکیکی ولی ان زوال يک فر ط یک مار یسر ایگ رط یکن اسمتھجا ےک

 نیرہاط لننرج ےس فرض یک 07 ما رواارپ تپ ماقم ےک فصخطصا نیفمش تروا نام ےک ںوناٹپ ود یی
 بد عوم ند ےک ےیکےک ساردا یکددع یکم ویک اروا نقش تے کت یی کان ویکی رک باک
 دا سادات یدک حس نز رعنا کنار یقه سم رپ وتو روا درک اک تم اقا ک

 یکی ا ٤ں واہ الچ سیئاد فرط یکم وتی نا روا ںوئاچب ےس نس ملادبعم ضا ے راہ وکم نکات ںوہای آے نل سا اپ داف
 اکے رکی نج ےس سارکوہرزاوس یھب ےن ںوہنادواایدرگہل مت موت ےن یکارداء دید تزاجا کک بج ےسارداایک خوکن وفش ات ےس ہجو یک اب سا
 ےک یئا ڑلوھتاسےک مرردتاسےک عوف دم کیاوکل نج کیا ےنپا لیپ ےس سا ےن نشا روا اھترود یکرخ آ اک عج وف یک اروا ار روا ارگ دارا
 نوین وار کا اقا رآ یاو رکے مافوروا هتل لواریموج درک قد زروا لوفسنہ ےن اء ںیم ےگ رکن ایج اکا جامی 2
 ابر مود کیا فرط یکا وف امد یت دالب ےن لئار بو ایگااکنلرپ ین وسروا اوہ لیگ رب زرواایدرکل کن اروا کور ہتساراککن ا ےن نیب دحومہےک

 یک لس م یھب تہہ: ےس یک روا ےگ و لا ار اک وف کیا پی اوردا یک نج ےس نیر دعو متا ےک اروا وقام نب ن س

 یش ارم ںی تع امج ییا یک وتوم اربا ےس دہ بد ےنپارداایلرکودارا اکے وکف رط یکن ارعو ےن یابی ایپ دپ کیک تروا
 را اس ےک ےڑیب یکرک چپس ا کیا کی ںاہد روا یگ لچ فرط یکن ارہد اس۹ دوخردا ای نکہ طع نج تا بت اکوحتاسس ےک ساروا ایک ف رط
 دیکر وا ۔اید یگ ب یرقےک ا ڑپ ےک نیخمشاتوکن ا ےن ساروا ایم ھتاس ےک لو کز لذت ہیرم کک اہی اپر اتر کر اظ اکن ویمن بھ
 بم یبا گول ید لب ود شپ ایک ولا یب ےس شی ”انز اینک نیم شر لار لا لار کلی نایک موم
 نم ور روا سه فاش سیم توشز کن هدرکت تاب یک خوردن ےک ناارذا ےگ جس فرط یکن مج قو روا نییوونہروا کومل

 فرط یکن ارہ و شیو ام حر طیھچکا ےس نیاود ںی ات یھب ولی یب پس ئانلا ما نیا سانلادیس سیم سج ای آدفو کیا اک امہ دے نا اپ ےک
 ےن ںوہنا تلہ نپ پیف کیا ےن نیفشامرداایدرکرشتقنم نیہا رواایلرک نر سیم ٹپ ےک ناوک تم ےن ںوہنا ںیہ ہایمے ل کن ردع
 ےک ڑاپپ روا وب اوم ےس وک با ےس تل نیفشح ار یکے ن تاروکن اک کک اہ یگد اج گن درک را ےک یادو ا ایلرک5 ا کلا
 رواایگالچ فرطیکن ارب ددتسداک عج فرواابد نجف رطیکل مشیر ےک نینجا گرگان نایضمرر روا ۔اڑپ گپ ےردانک

 _اید لاڈ یی تبیعص کن ا ےن ایپ ہک ت ل اہ ےک وہ روکتا ےک ارپ دیاد

EAEتر وکی کن واربع نر ےک ر طفلاریق لاس سا نے بس نا... لپ تدارک 04 4 روا نرمی  
 کس لورم یو لا تالاب رسد یک نج ا یم ناروا یکن اسم ش یک ےک نوش یاس تستر وار يک
 وبا یدک لوس اپ سلب تار تن نوار هک گا تاس ےک نادد ےھت دوجوم ںاہد ینوتلوج ہے ل اشتم
 َ اھت اچیئکوکں ورادرسھحتامس ےنپا ےن

 ےن اوٹ اھت نا مت کمار بج روا اید رک لولب س ناروا کک ج ےس نا اھت ےس لم ںوراودرسےک راولارپک یب وج نیصںپ

 کن اڑان دول اذ م ھت ب نابلس ےس اروا یورک احم وک امال اروا یک تری ںورکول تی رشک؛ یکن اکے سا اٹولوکت داران لیا
 ایان مکھن وحناو ب تسول کا یکے قت وا ایکو تاور ےس ںاہ و لا ی وام ےک کاب ا



 نار کک ناروا یا ت رب رب س تیر فا یخ ۳۵ مسح... شر... نور بارات

 یکتا سس تورو یر سارا ارکان است کس ی مادی اہک سنتر وا

 رصقاکل اف سویا ےن اروا ڈور اکے ناسک اج ن م اریاروا یم واراروا م زعاک وک رط یکب رضم ےن ساری اطا

 دون یک ع ےس ےک هرم ساناا یک نان مرتب ریس رسما ندفع ںاہج ایک

 جے لاش ںیم ںویھتآ اس نا ےک کدہ موج ےھت می ارباویاروا صف ارادر سک سٹایڈوھچپ ںیم سافوکن وف کیا یکن د صوم روا ایا اچ ےییج ےک سا

 کت ادروا ای درکل او ےس ںوہجدنلب یک بش سینا ےن یل ابحصا نبار جب اھکر ےس ہرصاحم کل لا ککوام تامس ےن ںوبنا سن ت ےک ر ن ا

 ۔ایگاچ سن الا سی اغنمالاپدرواا ایگ گا می فرطی یئوارھجنواایدرمکس وول رووم

 م اح اک وک ما نب می رب اروا ایگ آں ئاذ سلاد نیومھلردبع ےن اھ ےس وہم ےک ہرا اک انکو کپ یب رضا لت ےک سازوکن صو کردبع

 یوزر وار جون ام ن عمئاج نیب یڈاربا بج روا ایک اچ فرط یک تار مدا تم کورس نر ون یو رقم

 ۱ اے وم ےک ہرا کی اف تنو سا نو ملادبعر وا ایگ ک روک ر

 و" ےک اروا 0

 واں ویت ےک و افغ نب کار ہک سواد ےن ا سیل چیت فرط یکن اےک راد ممی اع

 ایدہ لوما ےک نا ےن بروا ایدرکنل تپ نب ما یب ےن ںوہنءایھب

 اکسس یک یس لاا ںی سار ےس ا ایک وکف رط یک ارم اف ےن نوؤمدبع بج وا....یگاور ارم یکن سولادبع .
 لر ےس ارح ےک گہ یک یک ورور کس کاپ ےک السڈورواایدرکرقم مکاح ان اوکف ول فٹسیپ ے یم اکا ےک ہا ےن سا

 نا ےن فب ںی ایک ےل ےک ےس رک کب تاس ےک طا وب وک فو روا ایل چ فرط یک نکا مرچ اتا می ھگےک رشک با لاپدروا

 نا یھب وف یک وا ےن غار م بسےک بسردا الم م ےس ار ےک یا تا ےک کہ واہ کروا یک آں یئاودوا یک گزر نوخبوخ ںیم

 ۱ ات مرا رک وال اما کس نریم لر نرود رپ نان مو یوم ینا تا

 یک لانا ےک دملاو ےک سا بج یٹرمکت عجیب تقو سا سا ںی ی تا ےن ںوکل اھت ف سیب نب یکن یقاعساریماکن ارواے رک

 ےن نب دعومروا یئاھکت سلقرواےلأأ س اقم ےک نب دعوس ود قاید لاڈ یم فی ا ذکر لوطورصا ان اب جرات

 : دال اے رتب قات نا
 فرط یک قوتا ےک رام اره یار ماع روا کف شرف علوی یار روا

 ایدرکل ںوھت ا چا ےسا ےس ںیہ دحوم ون گا کرض اح ےن ارس ےک کوم چکا اا روا یارک وک موکت یک رو وبا کار

 ۔ایگھہہضقاکن ی دحومرپ برخم الب ماترد اایک ف م ن اشنا ی حر ط یار واایکادارادرکاڈب ےن کا ااو ب ضربان مک اروا

 باہ ی وس ےن یا روم فورم مان ےک دوعن بود پنج چرچ ....: توانا فارخےک ناد وم دو نا رب:

 روال سان بلوچ یک سام لس شاروااق یداملا بقلاکاروا یورگتواطب فالف کس ن دموم ارگ اے ماوس لس

 لات کار کو ترا عروروا امت ار رپ فری ادم کس وبا کس ادراک 2 آلا 2 ںا گوارش سس فرم

 یک وسمار اکا وایی روس ار آلت ںوبرع ام تلالض یک روا لرک یخ اوگت وو یک ا ےنور اوہ وا تما
 دب کاھکت سکروا یک نج ھتاس ےک یاب سا ےک سام ےن للدوا ات ایگ آف رط سا ےس سا اعر یکی عنہ دغش وج یب برگ

 ےک عی کسا وا یکی رایت ب وخ ےس ںوہ اروا چوک ایا ےک یر عوف روا یک نیر نضت اش ےن نیز کدہ عر ایک٦ یاو ےک کوما

 ےس تسکقوکن ا ےن ن دو کک تس باک تا ھتاس ےک ںوراوسوستاسروا لرویپ راز اس یھی اہ روا ےئ وہ ےزنکر ٹا یم اتم

 ارش بیا لری نر لا ےن شبا ایگارام ںیم کچ دوجواب ےک ت رکن یئاداکن ا لم ماس ھا دز روا ایر اچ ود



 نار کے ناروا ی اقرب ب سس تیرا لڅ ° FAY e لب كودتا ات

 ےک دودو لب ات باک کن سارا فست را پیک ار یی 2یک ع فرط یکن وار
 رفتی سیم ےس ار ےسا ےن یا نکنایلرکودارا اکے ناج کاھپ ےن دادا ای آل اف ود بشج دواءایدرکف احم ےا ےن نس ملن

 درگ لوک :لوقور عکس سا ےن یا قتایکرذع ےن یا ایلرک

 ںیہن یورک اش ںیہ ںوکول نا ےا ےن یئاعس یکن اطلس اھت بت اک اکی نب قاحسا یم شا ارم را باک اروا ہت یاد
 ستایش کس تفت ایا سرای اش ست لو اسپیکر

 ریما ۶رپ سی اس سا لب ےن سا ںی ا لوقت اپ ّڅ
 وک ل اوماروا کت رام کں وج وف ےن اروا یک یر وورود تریش یکی اں تمور وای زووک ا نوار کن لپ کس نت
 ہی وہ تیاکش قلت ےک ساہکک کں اہی اد مارک شش تسویه رد دا ٣سا ںاہ ےک ناطاس رها یک رغ روا
 ریق ےن ناطلس ےا کے روبشمیکا یجرواایدرکک لا ےا نسضیلف شوش روا یو او وم یکی اا ںی یا روا ےس اتر یر تاچ
 اا

 آس

 2 رل

 دچا :EH او تب ساب و ہا لول فردا یکتا ےس سام یک رفت ایج
 ناروا رکن ترا ۱ ۱ و5 رد فا ع اش رر لا

 ر نارداایگم اء دارا ایس فرط یکو روکبس ےن یاری ای ایگ یاو روا پر کرایا تحعاطا ےن ںوہن اک اہ ء فان: قرار لا و سم
 زتایگف رط یک اوہ اب یر سینگ آ ریا فر یک شئر دا لرک رپ اےک کلپ ہسام ا ےن یار چار وار سل نار لم
 نم فسا روا یورک واخب ے بس ؟اروا ی کرک آی کک نج سیم برخم دا یک هو تستر ی تار اپ کیا ےن ںاوہنآ
 روا سونا اپ کس شام نا رب یکم ےک کر ویر دنس ئی یاقروا ادرک اں وت سدحوم ےک ادوات ار کل ول
 لس نم و را راک یا نبی ھت س ےک شایع یت ےن ی اا ورکی الم اکی او ےک بس ےک رک اق الپ م اتم ےک ءار ےس کا
 ۔اھتدوج وم ںیم ساف تقو ےک گنج ھقتاس

 ایگوہ لاش ںیم ویتالی الا ےس شا نب شرط رقوایک عا کر کرا بردن رو يا محو ئایع یشصاقہکے ات اج ایکن اب
 لا تاک اوایل نسیم کس ارگ رط دما کس شاه ناسا ناف نا ایکن

 2 واءاطاچ ےس ناں بسر دوا ی ید ڈو چچ تع اطا یک اےس توک ید تکو روم لات ل اکدروارطا وب ےن وک
 E اتنا تع اطا ےن ںوہنا کک ماہی یکدم یکن ا ےک مک رپ ںوربشےک ناروا کپ یب ہلطاقتم ےک نا یلعن کب نس ادپع سم
 ےس سا ںیم ےل اھم ےک کوا رکا یی ےس ہیخرلادواایمگم آتا ںیئاو دوام چپ ےک چو رخ پادوادایدرر ا کتب ےرن وتر یا تعا
 لکل وقت اب یکن ا ےن اون کرا اتعاطاوراب ود ےن دیبس لئاروا ےگ وہ تسرد لوح اس برید (فاعمو ی لس یاونایکلبار
 رک نو کس اک لس ناو رد گیتس نا سای س لار روا

 کم نیا ےن یارک ساک گی تاب کیا ے سی تاق او ےک ادای لزم فرط کس ناوک جیا ےس نکو اد یم سنا 7
 قوم نم ین نر لار سکس زی لر ےک ناروا ایگ باد ےس نا رپ کس کج ھتاسےک نیدحوم لم سافدوا کک

 شاقروا یو تو یک روا الم تقو ےک ہرصاح ےک سافوکن زمرد الچ لم یراق دم روا ید روم تم طا ی نوتا
eسم ساروا م مے ہل مرد اء ایگ ید سیر سم ےل ےک نھ لادبعوج اھت ہطخ الہپ یم یی سشئادوااھ کس  

 رند یکایک اسے ی یک کیک رکا کتبر ص اتوکد ےس یک نرم کت ×ظ
 رس سلنا رقم ولادت باک روا صور ایی رم یت ید د یخ اکر ادرص ےنپ

 ما زور



 نار کک ناروا کاتی رب رز PAL م... مت ...نورلظی ورا

 یوم یل ییا یک باب ہلترعوکی نہا ےن رم زو نب ارس روا قتل نا م یک ناتو زو نیزارس

 لار وا یلر ایت تسا ےن فولت فسا ار کک اجل م تبسرواایکالچ اپ کس نهار روی دسر حب ےک ےک یک شکر مے چو کت لغام

 ین دعوص دتا سےک سا ےن نمو ھا دب ایک یش ارب فالف ےک نیش روا الد تبخر قلت تصولحی کس نا ےسارکل ےس نسعوھلادبع ےن

 رتوت ولاو ےت رم ابو تساروا قم تم ست لوس ر مج ےک دغش وک مار ہک بیر ویک سارک وسا شما کیا

 ی يصل اص :رگدعب ےک ںا روا کود ے عحفروا کیا ےل ےک یلارگنیکدیعس نب یو ےس اروا ی ورکر رر رفا ۱ اکت واطب روا کنت ھتاسےک

 اکہ لبل ےن ںوہنار چاھتے ںیم ںوییخ اب ےک سشینشوج ےرتا ساپ ےک نوز نب رمو اینم سرنا بج روا یت وفروا کیا ےل ےک یارک

 2 یب تا دوا ایکہدارااک ترم ےن يا یک کرایا تععاطا یکن ا ےن سایت یر وطار چا نہ فول ےس ںی ںوین اہ پ ںاہو ایک صق

 جاب ےن ںوہنار چپ ءای دانہ ردات ںاہو کی نج ضارواایلرکک ےس اروا ایک صق کب کم ےن ںوہنار اھت ق العرا زگتععاطا ےرجو یکے نوہدعوم

 1 اوا فرط یک ترم ان دعوا رایت تعاون یر ارس سس ناو ام سطروا

 اپ نا گو را لرکریقفتعاا کان ره نصر طی کباتمس يدو يربرمومک
 یکرنوم رقت لو نی رواایلرک شور نامش ارکک ںلاہی ہایرکورصام اکا شا ےس بناج یر نوا یگ ےن ںوہناروا ئی وہہ

 نم کو یش نب ہللادیصوداداالب ںیم ٹہاربھکے سا ںیم ییزادنا لنڈ ساواہایدرکل کس ا ام یھب ید آوج یم نا ےاروا نگ گاہ فرط

 ؛ آی اپ ےک نادم نیم شکار م سیم تدایق کروا یشاقد فو ےک ناروا یھی وکٹ نہ نسوملدبع ےن ںوہنرو ادا رکی عل
 شی یا تار روا یصاقروا نم آں یلاو سیمی س۳٣۳ اس کس لو اج روا تاباحناء اکر شے ک فو م الترا ایل رک ویت رع اطا یک ا ےن اروا

 دود نره تب شکن قرار کف یی یر زار یاب ےک رہ عو ۓوہ نڈ سیم نزاتسرہگک سافرو نگر کل انا

 رش ےنپادد وقت ایکہدارااکے نر کلپ یتو رطظل فٹسیب جسم اس هلو یراق رکاب ناب ےک ناروا یکی زارو تسد ریش یال ےس

 0 1 ر مقل نسوا طاطا روا درک ےس نار کت گددااید لاک ےس ںاپ دوان اے دوج وم روو م لابو رواء ایک اچ

 ام نطنز نو نیت نت بل یمن ئارواےت یش ہو رھ وج یک کک نیم نات اک سارا
 ءایگ آب لاخیء ارض و زکات ناروا ر مت تباہ تع اطا کن ید عوم لی تابجج یکن اروا نر زا شرت اوز نب راد ورم

 ناروا یر وا یز لادبخ یئاھپ ےک یئدہم ایگوہ کنت لاح اکر د صوم یاد یدرگت اف تب لئاہکے ایکن اب ےن مہ کا ییا

 اکو ر داایآ اپ ےک نا نو زانی رمخاوبارواء ےل ںیم ںوڑاپپ ےک تسوہرکل گل ہیلی ا یت ۔ےک ںیوھتا نیت نازک

 شرم یاب ےک یر ہم یورک ل نات دوجوم یوتلوج لرد لک بز سال لو فک ابی نات اس ناپ ےن ہرا ۰

 امر اب ےک وصول ارور زار رو انا ور لا مت اسک روف کیا یکن یدعوموکن امیلس نب فیل ےک نک مار روا, ےل

 پدران فیر چ ایک اکی یک ںیم بلخےک قربا روايات یر آی کی ورب ےس یار وااو تاور روا فسا

 ۵ئ2 7 کج رک ل وقتا ےک ناروا ی کرایا تع اطا یکی ا ےن نیم نی یر فط ماھ روا یکی رک ہرا

 یب ی طرق ہیعاط ما ١یا ءایآٹ ول باو فرط کر لیا تس روا یکایک ل یخ اک اروا وب لیمو بک فتا

 ساهرن مح در ورک شوفرط نوار وای رگل وز سا هادی رک کبیر ارام اچ یاری نر 04

 ۔ایگ آبل ان نو

 سرا لی ھگےنپا سا درک کہ لاطم ےس شاخ نب....:یحےلاو شئارم یکن مو ملبہ تنایخ یکر طاق لاط مے یمن نا
 وک ا ےن زارب روا وم ت اتالم یں ونوس دارو اتکا کس یاو زار نا نئاروا ےد رکی ا وکربط رق نل ےک اا ےک

 باطخ اک ومار بکرا اجر رپاعمروا ےگ وہ یر وو ریت اس ےک سئرواءے د ڑ وچو ومر تروا ط رقود رگااگے رکددم یکن ااہقیلخک قید اتمام

 ےن ہیخاط روا درکدیق ںیم ہعلقاےک دیس نئاوکن اروا یکف ای ےنرط یت اروااراتارپ شاہ دوکیضاط وا ایک ےن وکفرط یکن ایج ےنشامط باردا ایگ



 ناک ےس ناروا لاقرب ب شتی رفا لاش FAR موم... شل ...نورظن رات
 یش ںیم لا لار دادا ےن دان نیا اس ےک تعامب کیا یکن ییا م وا و ناو ںاہجایگالچ طانرحفدوخر 1

 ریغاطر دا. فور لب ایکس ا کن ال شیطان مر پے اٹ اب کارد ےہ تام ےک و نیم
 هل < تا کیلو نوزادان دوسر وا درگاه ی اردا انا تم و
 یک بدحوم فرط یک ا ےل ےک یلارگیر ےن سا یی یت یک ا یھیکن مملادبقردا: یگ پاپ ےک اد یک و لا فسیا ےس

 نصؤلادبمیرکات کی دلج یم ےناج فرطایکر وم دت لم
 لٹوظھرامد رکف اوموکن ا روا ایلرکل وقوکت اب یکن لا ےن ن اربع کت اتالم ےس کا یا شکورم ےن ںوہنار میپ ےک ہمکب لط ناماےس
 کس لو ها« رک میم کیا بس ناروا ےک اپ ےک اود یا وک کھا لاا اد ےس یادی ےک تیپ اڑ اربع
 ر ہط لا روا مایا نب رسی روا هنر روا نوکیا شش روا ور لب مارا درو + زو ن یار دہ چاپ | تتر زیور 7
 روا ایک شا سران ان بش ارد یاد کر کت عید کل ا رپاطرشایکے ن کرای انا رب ے تو یکے بین نہا یل اع
 وں ویخاپ ےن ساروا ےگ ٹول لب لع لور شا لانا لایک لب 9 بس اکی ناں دعب تاب

EI۔ےررضاع ےنتساس ےک ین  

 اوگرا لا ےن یکزادد تسد عل ےک داسفرپ قیا فا یک و روا فاتح اےک ا اراک تعالی وار :تالاع ےک ہقیرفا
 فر شب ےن یادو یہا لام نج یو کی پکی ھی نیک تاب سادواء ےہایلرکورصام کن او رت ےن ںوہنارواےہا درک نی ارب فالف
 گہ ےس قر ادب ےک تققاوم کن اروادعب ےک ےنرکہ دوم ےس عام ےرسدروا اول سنو ےن ایل فر اروم
 کت سکت ں اہی ہالچپ ےس لک ار ےہ کر ہد هک اش کس وی نماد اراک نا تم
 ےہ ےل ےس دلج اھ ےس ےس بطرز کرک 2 روطق ےس دیبسرھچپ یکب نلطتحاضد یک لوح اس سلنا رای
 روال سس سا ذس لار های آلاپ ےک نا دی انا یلدا تو ےک تلف یکزئ از اردک ڈی اب
 ۳3 ی رب سا علم یاب ناد ےرسددردا اھ هزم اک ت سان ا ےس یا ت کور سا ےن ںوجوف یک ابض سی عا ما”
 ہک کل اہ :ایگالچزططتر اوما راس سادہ پر ےل ےک اک اے ل ر1 سیہ ایک آر کوہ راوس ںی ں هکر ودیر تلا
 ایگوہ ت فر وا اترز کی کنز تام ےک تشعاطروارغیظو شک ٠مر واایگ آت ںاہد ےس ہجو یکے نی د اما ےک نک ادب دعب ےک لا
 رج ید یادم هه نهار. پت سرز یکن یدعومروا یگادر فر یک لا یکی ماد بک نہ نار یک
 , روجوم لابد رای س اتاپ اتمت یتا جک ھا نی نجرب ںاہچ ایکن اور فر یک و ہعلقلاوکں وجوف یکن روم
 تو بروم واتس لا رقارارہراھٹارپ ںاپد کے اتا اہک ای ای یر یو ویو
 قم روس له شر بجا یر ذکر و صد مس اس
 نب شارب رکا فرط کد ں یرطس روا ایکو وم ےل ےک ناف دے ڈیزل کی داش ےس اردا ےس دل اڈے راب ےک اب ےن ون
 لا بج اھ ی ارتاک آس یاد ےس برف ادہ١ ھا دوا: یگدرکی اح 2 م ناریتاس ےک ںویکاسم نج دصوم نٹا ےن نو لدبمع
 وب دا کو رم لو عفو نفر ماتم فیلم وقف ودر ہیک ےک ےک د وار یاو ادب سا فسا تلک
 ئ2 ۶ ۶ک اروا وب

 سوک رک یو یا سلام کس لر ر کم ا شار جاے کر اہک :یباو شکم ین وار
 نفسی ی[ اعوان ادباي سال راف ےن ارواب اید یاو ف رک دن ارد ایک ان ردا مام اک وک ن ےس نا ےس
 راس يا ایر توکل نیا نکا کر و 9 اوان ابل
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 ےک ںواو ےک یکسشروا ڑی زحلار ہک ں ویت عب ےک کرہ ٢ےس یا ءایدانب ہہ وات اولاد پار دات مو اکں اوکن سا نب شاخ واایورکر رقم

 ںوہنج ای لرکل ئاش شم ماکت او وفوقری شے ںوہناروا نگ ےل شام ےس و سا لی لودر .تدواذبهوروا مک لرپ وارا

 چ ےک اروا ایگ طع ہر ہولارہزو ےب ےس ںولود نا ۔ایدرک سم ناکم انپا وک ا ںیم “صقل وا ایدرکل مجرب نشیکار فان نج عےن

 ارلاو۔ ےگ وم لوو لاش یب 'تواغب اگ ولج روا یاب ںوٰنود ےک ییہ مر واای درکار ٹک آی کت وانب ےن ںلاروا ایگ آی ھجن ا ارب

 لر با یا ےس ہعو کت و اب یکی سچ ےن روم خاک الات شرم شو رکن یک سناب
 ے تسوید ییا ےسا ےس وہ ےک ہک ہلاک یکتا روت نم نزار ایک ی لوبو ررر کو ناں لس اروا یورک

 نب تایر وا ای درک قم مکا وکت یل نج یز وبا سیہ یط رو ورکر رقما اک ں اپووک قی للمنای نب صف یا نیہ رار پر ولار وا یورک ل ورحم

 پا تار کک اه ہایدرکر نیر ظن یم رس یاس اف نادری ی ماتم رضا ےک رکا رکوار و اوج وکیل

 هم لو اين هک ن دحوم یف وحار رپ نب نور واءایگوہ تسردہلاعم اک ناروا اچیڑک ناس تا ےک صضتوادیس

 ریسروا چ شرم نیرو, ایگ آف رطط ان بو گدرباعموتاسک پاپ اس نوار پعریعسواریسریبس ماجرا ایر کف رب سا

 ےس ی اروا توج وم یک طع ہر ہویا زو کتو اروا ےگ آں اہہپ نامادد ےھت لپ رم ار وج کت اہی الاڈواڑپ سیم مشیر م ےن ریعسوبا

 4 ے1 اغ ےس ےک رک ب قتمروا تعحغادی ےرارسرواء اھ تاک لا یھ یخ اط روا یھی یددادماوکن ا ےن شیدرم نا یش اپ ےک سانا نرشپ

 اس سا نان اپ نا یکے اهدکلد بیف کن وار را اپ سند مادی ندا ویا

 ری نیر وار زدات اا یتا ےک سارواءاوہ جت اسےک مک یاب سان کتک کارا ید اھ کای شاو وقع

 ب ے ہل ترم وک نوت ن فش ن سیم ۵۳۴ ےن اروا ایک آب اق یار زو نم ودر فرین تعاطا ےن یارک کل اہی اھت یک

 رر اردا آت ول فر طلا بتوان لی یک قیام ںولاو ےنرکرتاطوکن یش واایدرکف رط

 روا انب ورک وام السا نکو ماہر عب ےک یا ایک یک قر دکل روی گیم لا ںیہ ورو ایک وا فرط کار مر ع

 اقر ترازو یک ا شب دوا یک کم اق یب راددشر ےس سا ےن

 ادم کمیاب ناف راک ولو بر کر
دیہ شی ید آے یی مایا نئاروا نوڑع ناروا ےل او ےن رکت ظافت یکن اروا خرویشےک ندو

 ءار ںی السر وااھٹا ےل ےک دابج ہوں یہ ےن و ہ

 وا ضف تے اون یک اس” جوف بج ںی اید رکن ای رپ ےسا ےن ےل اھم ےک ییراصن یی دہ مرواء یم الا یکت واخ یکہ قیا ےاروا

 رک بس لایق اجاره چرا کر اهن ال نفسی اف نا انا ںیم برم
 پا ےن لئارواہایلاچب نوعقاپ نوکیا ضمن ول یاس مارک یک لال سویهو ےاے نما

 ها اه يا لئی نب ےک لیت ناو ورک یا ےک ای روک یا ےن ساایھپف رط یک ا ےگ کے راس دو اد

 یار اوز روا ضن ےک المو روا ےب ےک یورپ ںی وک رز رولا ےس دیت درک اروا شب 5

 نا توک جات بیجار لخت کس نبات برو الا .م واتس قلا هنری ور نبش واسم ےک

 لس یا ےن ںوب رش تیر فا کک الطا ےارواایکہدارااکب رخم یھ لے ساون لک بجر اچ رم ل تالا ےک دنا

ںوہ روا ےگ فرط کن اوربت ےس یرلج روا ءاوم تاور ے ےک یوم یکن ارکےن رکش کیا اک یدعومووذآےس یھ 'تواغب فالغ
 ایدر 

 قادر مکن جدول نرم لس ںیم ںوہورگیےک حی رروا

 لکیر فرم نر پاک انا قر شہ الطا ںی تی رفاوک ولو ...:تالاص- شفا ناب سنا قرش
 ےک ہوم رک رگ وک ںلاپیروا ای طرق رجب کس ارواح یل رکرایقخا تعاطا یکی وکلا یت رب ریت یاو ےک لاورداهچ ایگالچ نایجرگ



 نام ناروا اقرب رہ سی ہی فا اش ۳۹۰ ۱ مو رھ م لج ۔نورظنءاّترات
 تست ا ےن تی نیا لپ ےل ےک گنج ھتاس ےک نا تینا هی و ہیلو فرط کر قم ےس ٹی نج اح اکن ا ےک کا وجد حس
 روا ستا لبا ایک چ فرط یگ لج روا یکر یار لس ے نا ےن اروا قات ےک تی رفا وک ورندوگکےک شنئاروا:ےایدرکل ید
 ناروا اینک جل ےک داہچ وک ورک ےک اروا آت وا فرط یک شار مرحب ےک یا ےک وہ کا ی اپ ےک اے راہ ہد ےس نیب دپ لابو

 انک ماسک رکی اط ںیم یت ےک سن یٹوہ یئا وت اس ےک ہیفاط یک ور

 ے نب ےک کرشن رددنشر ےک شرم نیا ےن بوت وار یوو لاتا ےک نیر دعو یک ی اردا رک کن
 ےن کریم ن ہازوا ایک ساک, 1ر مل ےک ےن کت رایز شیخ لو 0 قر
 ےک وہ روس ھت ےک کا ن عور وای آب لاذرب سارا ا درک کار ے تلاد یک ں دیاپ رٹےک ںاو ےن سادواایکدصق اکط ار
 شفا نا رب لا رپ روم ےن ساروا ای دیحسوبادیسروا ایک کک لس زوال تس ش ارم مس کس هست نا ناشر
 نمرات فرین سارا قرید تست دا رپ نان کفن میدم طرف بسا کالے
 راس شرم تاریک ہطان غ ےک ںوہ ناروا ایکن اور ےک ےک ددم یراق ع سارا رعوموکب وقت وبادیس ےب ےپا ےن
 AE اکر اچ ود تسون اروا کک ںیم ارن شتا ےک نا ےن ند عور وا اچ ل ےک ورب کک تمم یبا تاک وک

 کک ےک اے د م نک ایگالچ نایج کی ن ہاردا مایک اب فرط کن رش ورم
 ربط ترا قسط( ریس واریسروا برق وبار یس ی ) ں واورم ں وود روا ۰: تس افو تم اریعروا یوو اک وقل وبار یس
 یک کشر ولس یک کم 2 ےک ےس کوکو ہت ید ردا م توک ےس اھ تیس ا م ے2 ےس ب وتل واری کک کل اہ ای مق
 نما ماتم لس شیو رخ دامت توی نت لس کارو یکم دارا کداہچ ےس یا بج ال تا ےک نک ادب پا چو
 او یب سیو کس یر مات للت یکی اروا یوم او توم یک

 روا قایتا ےک ںی رمو مات ےس فتا یس ونیو لانا زادہ بج :تروکع یکن ما ربکنب فسول بوق ولا فبلغ
 یک شک مو ودوا ایکو فط ںیم ترازو ینپادوخرواء یل تعیب ےس ںوگول لس ےک بوقت وبا ناب نیا ےس یکدنماضر یکس عفت باغ اآصوصخ
 ےہ زو تو ےک تہی یک 'یئوکا مالسلادب وک ذس نورد قهر زو یک“ کن و لاربکپ اپ افرا رد« فرط
 ری بج کی کں ہی اھت دم مانا وم کک ترازو کسا کس نکا رپ نر ال باد شنوی۵۵ تستر ایا
 ۔یک تعجب ےل ےک بوقت امین طبل ا

 ےۓوہ ےتاج فرط یک ١ رکا” ریس مام کب جای تای اف گا ام ارس کی ادب کس تافو کنتور
 ٠ کت تاس ےک ا ںیم دیبسن ےن فن ادیس نایود بجایالب ےس طانرفوکدیعسولادیس یک ویلے ےب وقعوا ات ی سا
 ہک گئ الطا ےا بج اید یک فرط یک ناار ےک کک نیر دعوا شناس یئاھب س اھت اس ےک یا ےس بوق تو لر
 اروا یک اپ ردت ےس فتو سر قضا اید بخ ےک ےس م اکا ےس اردا لپ لپ طرق ورم
 ےک ارپ ماقم ےک سرم صرف ین هوره لا لورم لایت دا ر یبا یس شش منیباروا يگرمق کشور
 روا لادن نی دحوم هک گاه فرط لمس رسووو ی امکل نمک تک یار دا ورم نرو یا کج تا
 ابار ںویتشورگراےک سا

 اب ذس فیفا یک یمن ی داف تفت 1لباد فرط کش نارم لایت سوار وا شبا ریس
 می روا ام ارس لار رکن العاکت سو میت 0 ایانب ہضیلخوکا رک ولا دیسلا یئاھچ ےنپا
 ےن نیم دوم ایکر رقم ام مای طرفی اپ بطری اوراد وند ایان پات اک تول
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 ےک تمالخ ا یک فیل ےن نی دعوا ہدعد دا یر تمالعہواایکرکر یقناوکن اروا یوم ب یک فیلخرب روطےک تمااع ںیم یوطخ

 -یہررارقرب ککرخ آےک تموکع یکن ا تصالع یجب کا اک چک ای تقفاوم ںیم تابع اشک مهمات

 راد ںی اوما ہم راشو تف ںاہو بج ایک کت قو لا فرطیکں وڑاہپ ےک ہرامن ےن ب وقالو لائی م ۷۷ ۔ہراٹعتف

 9 0 ہک و وک و ۳ ۳ 0 1

 ارت هوس ساری شش بوق رم, گرام نا یو کس ناف اروا ایک را زانفسم

 نج کر وااید ڑٹاھکا ےس جوک اےک کل مت ناروا الپ تل ےک ہلباقمےک نا ی سب وقل ونا ریا ول ایک دب ہت اک اہ روا راش رھپ اھ

 ےن ندعو کوی یا مام ں وت اعو نایت اس اس لا سارا ایدوکر ےک رم مخواسفروا راہی یکن اےک کوا نخ

 ھجاھ اھت داد دیصتک یا ف رط یکن اروا یئد بیخ روا تو کک چ وکں وع یقب رفا ےن یادو ایک احتارب بقلےک نینوملاریماروا تی دب بت

 ۔ے فور گھ داچی فو کاپ ےک ںاروااید باج "وج ےن لو ناروا ےہ روش یم ںوگول

 ۹س تر, ۳ ا ےن اویو م ترابا کب وقعوا قیلف تم واک کیو رم بج :تالاعےک سا ۱

 مپ شن امت ب برس وی لمس در لر شو مار« شل ون تا اتکا یک

 بج واال ئل ےک ےناب ےس ہرصاووکس طبری هدر اکیا خفن رسوم طب بوق یکی الہ مر بش طب

 اک ا ےسدرد یک نوا نیا ےن سجے ایکراود ےس تسکقیکک را نا مان وطن سوی غلط شنود

 اکے اہ طرت سفرا اے ال گ اھپ فرط یک و اوا یگ آں بیرت ںی تے نا کرا نایت اعر رار مص

 نمادهای الطا کد او ایک ےپاروا ےہ دڑومچگوکل شر م ناروا تع اطا یبا ےس نایج ےن کفن میماربارواایکوودارا

 واوا ےک یاو یکی ےس سارا را دواءایکرارصااکک نج ھتا۔ےک مینا ربا ےن شد رم نیا ۔اھتایکو ادب داسفروا ایمر ےک شور

 یھب دا ران یم فارطاےک لنا ںیم تفالخرابردرواء یل یلخ تاب ضمایر الا کت ع الا

یدلج ھا ےک کش نیدوسوک ضتوارزو ےک سارا گو ےارواہیدرکخ الا
 : ےک اردا اھ ےس را ایکن اور ےس 

 هل ےس یاد ےس اروا چھ یک لر یبا تاب ےہ ارگ برگ دعوت رود یھگدیعسولاریسلایئاھپاکس ادحقاس ٠

 کرو ناروا یارک رص ای اک ورم نیبا ےن بس نا اتت کک نا یک کم ن باردا ےگ هل فرط کرم بس یپ رھ ردا ا آٹ ول یو روا

 ( ام فرناز نادر یر اب ےک سا ایںرکض هرم صطلپاریس ایدرگل ت9ذ یکن یدحوم ےن

 یاب نوا ناز روزا کیک اس ی ابرز اوات ع اطا

 ہور رو ورک وہ ماں یش تدایق یکن ار و ادیس ناسملتکاح روا رک ول اب کام ےس ہقیرفا سا کسر لطیفه شرم

 یئاھب پا رپ سار مرواء لین لو فرط یکس ناروا ال تاس ےک لوقتعامج دنامق اب روادیقاسےک نار و یئوہ نو ےک مجھ آیکن اروا ےگ ےن

 ےس و ےس اے ج ےن کاریں ارا یک کے کفر ط کیلی شارب۔الاڈوئاڑپ یمرطرق رب ٦ے شم نان

 تالاب سردار پ بسا سایت تا تیک ب وطور یھ اک ورم نیا بج روا یک ساقال تاک ا

 شا رسا لاو ںیم تع اطا لالہ اٹ اک ناروا ۔اوہ سی یم ےک بجر لاس یما لات ااکس ادواایلرکل قے یگدلجوکت عاطا ےن

 5 ا قلی فرش یی لرد گام تسلیت فر کرم

 ار کپ ماتم دب و وای مترا نج فرط یک و شک ن۲شنینیلخرپ.. :یداشے نیل کشم لا

 دا اروا تام الف نت لپ ایوب« کیلو ا شویم همه ناو ایگالچ فرط یک رم ےس ںاہورھچروا

 قےن ںونمش کم غالطاوکل ار پا دوکر جات اک انرفر مهسا اب چرت ما رب ریو فسا روا یلدا

یک ایر حلقروا اکے ےک ےن رک بام نادو سیل ےہایکع ورخففرط یک وربشیک ںوتاراس وی اسےک پسدالا
 ادر لتپ ناں باہ 



 نار ےک ناروا اق ب س تیرا لاش ۳۹۳ می ڈر
 لتر ےک رکا توکو ف ار طا ےک یارک ار رب قش ر ماتم ےک “لتا روا آٹو فر یری لی شاردا ی
 رکن ی و اا اترو مع رم بک لک تا ب جاتا ڑپ

 _ ےک ےہ نا ء ارم اے ہییماونہدقلا

 سوکت ریس ای کوک وف ےن نیل ید رکا ںو مشک ںوتارلس ےک رک تردافب ےن تار... لات کن صف ایس
 زغب ید توک ویک ا فرط را ایلرک قواو رت وکی واش نے رک "ها لادن

 0 راه ےنپاربطرق اتے وہ لاس اپ ےندہ کم فرش کسان اروا حزنا رنک تن ترک 7-21 شب
 اک اد ناروے تا ےک سج نوچ واط ت مین ۳ لا

 توالباو فرطلبط تست و ۳ 7 راوی یو
 رکات اپ پارو شوم پاتر با شی
 ےن سا اد چی وبشا ےل ےک کچ ےسا رواہ رماکے ڑی UE ر ات وه

 نا فست تجاری لا ےک لایت لس یا رای ۴٦ ںیاو
 کس یار الله 0 یو اخب کن عاط وک یلخروا ےہ آے سن

 کت ۶

 ہت ن ارناف یاش اکے عفو اھت س د او یکد نر لیٹ یتا ار واھت فو تم ےس مان ےک یی وطوج زم نب یخ :ںئررواتم نب یکے صفق
 لپ لاتا ےک یکز یت ےس ا روو الط کادو یخ یو رج ےک رکن اش تالاع ےک نار بکا یج یئدرکت دا یش ہے سنا

 ترول یی ل ےک غلف کی اھت ایک ل ورح ےس سفت ےس ن ]جمعی یی ادای. ےک ۱
 یابد رپ ر لا اپ ےک یاد ایر 73 روا تک کا اش اچ سل
 نیر اپ ےک یارو ا و اب لاک فر صفر ایل نرس کا ہوا کاپ ےک کادو وج ںیہ ء یت ابطفردارمران
 : ےھت کیر اوربت کا نسل ارور ط کن ا ےس یا ایکن الع اک تع اردا ےس 1 یرط سلف ار
 وک ومب اس جدال دیس اب چاپ بازوی رفت فرطکب رخ ورک وا یک ول او تورو ار سهام اک
 ۔ایگآ باور فرط یک رضوان اع

 نار پولار سلا روا ےہ لیا نواری نمک زا آل باو سن رفت شوی نلف بج لاتا یو 1۳ ةرواعم
 دچار سنا اےس رکن یو ےل ےک نی دداپکر وکی ا اس ڈرے سا اروا ند عو م اترو تس یر ب
 ار دو ذا ایک م ےس الم ےک اس ےک نب دعوت ییا نج روند نلب فسیل نه کح عرالطا کس تار
 ریش رد ںی فرط کی یا روا ترک وک وتل تاک تارا تمور کرا ےک اکسل یش
 رایج اچود ےس شاذ تسلوکن اروا یاد ےڑوب یک ےک ہنوبشا لا ےن عج نج قاحسا نیلی الاس سرم

 رواے امر لاڈ تڑپ سیری اش نم شف یر وک ارب کیل ےن سی ضق ا یاں وری ا ردا ںیہ ریت قا تاک نی
 رای اک راصن رپ لادرداایلرک سیلی هوا مات دا سیر «ے ایپ یاچ فرط کلا اد دز طار
 یک اے الیہ ن شوفوا کپ 1 رم یکم ایق کت ور سچ ای شی اقروا ےل گچ ریس لو اپ یادی«
 بج روا ءاربھاچ ہر رد کاسه ورکا نیب دحوم ےس یلیشا نی داوناو نب سول ن روا ا واں کیاو ود اید ق گور



 نار مکے ناروا یت رب رب س تیر فا یخ و مح لجنود را 7

 چ اپ ستارو ایک اراک ےس رکو اہ چر پود ےس ب ولولا غر بات واک رک ےس غرو درک عب نا ےس ا کک فرط کی اب ریل

 وا ۳ ربط رکی ولا ےپارداایانم اھ یر ری کیپ وک لا ارواح 12 ےک ےن رکی ھم ری اسکلت

 ساق کی الا ایکل تر ال کیے ڈر وترواایکر رقم اکا حرب روا یاری زڑلےنپاروارپ ہطانرفکی لاضرھلا دب زوبا سا

 ی وف لوارہ یا روا ۔اڑپ لت فری افرا وب ےس وہ ےس آے شیو رفا تیمحسںورکشلےس ںیہ عر متا۔ےک اچ نم ات ابا

 تاقاط کس ا ںاہچایمگف رطط یک یار پروا رت شی الج اراپ وار مے ڈی لور هرفصر وا اجر سد کس لور وا لل ائ

 روا ایہ ںیہ تشاو :اترکک نج دوخرداابدرکن و الج فرط یک ں وه ان سرو ارب ےس نیمدوناو نب ےن سارواء ینہ ے خوفیکس ا

 ںی ترانو لغ اے رپ ےس ات فسا لاو گز ادوار اھ رہ صامم اک لام ایادنچ

 ہے انا لاقنا کیف نو لاروا آل او دعا ےک پٹی دشرواایکودازاکداہچ ےن ںوہناےھت دوجوم او یار وج ےک سوا ےن

 ( عرفه )ایر بیتا شرت بیش کت یکن اسے ا

 برق سير شان رشید کن بیسیک وصت بوق عزل
 ریس یئاھب ےک لا گلو« اب ےہ ووا تا بد ورا یک تبیان یک تم کک

 ےک رک ور دنمحر چپ اید کز اہاک ل او ل یس ور بش ےک رافکرواایلرکہ چپ ںوتلق سارا 2 گیتس رب

 ےہ دایک ےہ ےک آس ناست غم ےک بخ ز طار لا ناب کز ولار سلا ںی وورق یت ےک ساتار تا"

 نیہا لش ترمواکرود ےک کارو یگ وخ ڈان ےک م کج اروا ایک اپ لوب اک اسناد رعد 0/7 اج رپ ابا یک شام

 2 -اتوتادالہپ ے بسے ل: تاحقاد یل احروا ناش یگ شاط

 ےک ایریا نیطشات نب فسوپ نب یعنی کال یاواکل روا لا هل ترویج ےن ندب ج ....: ایہ اک تالاع ےک ضامن نا

 ےس ورصضام اک ا نو نال کر صا فر کف سی نذر هر اپ ےک ہار رھغلے نشا ےک ہتروسرواء اھت لی ںویھتاسس

 ولا نہر وناروا ایر کا ان یئواکس وک ف سول نی یے سا ایوب روبرو ای اجرا اول ادوار کی ےن نشر ہقرویم ہمت بج رگ, ۓوہ

 رشوه لس گان کس اي اور اب ےک رکشے دیتا ےک سا ےن فیخ قے ںیم ںوفاوج رب دوتا

ت ساودقای درک الراو ییا نلا ےن لا ایدرکراکنا ےس ےن ریا ےن ںوہنا ناک دارااک نان بشار سود کیارود ےس
 روا و رو آل

 یا یاب مامو ٹ وسیم با یک کھ ناروا کد تای اونا نسل ےل وکس ا فرط یک سیل نب ین روا ءادرکدیقوکس ا

 نیم گنوا ایکر رقم لئاھ رب ہبط اب سرو اقای آل ریو اھت یمارب برقمےک سنا یک یئاعب اک اروا تروم تک اف

 دالوا یک اھحتاس ےک ںسارواایکرفسفرط یک رویم ےہ طر قے رھی یم یت ےک نا ید مکا یک فرط کت رویروکر شد ااھکایخوکس ا ےن فسپپ

 ءایلان اٹ وہم یف یوا ں ونود نا ےن اپ رداھت شی شوری یک ی ایپ چا یتا دره سیر ما بنا لاری

 - دلش تماع لا کت اسس زد و دوا اد ت فرط کار مرک کیت ایر قرن قران مگا

 یب ےک مے پا ےن اروا ایگاپ تافویشاط نج یر وا .... : تا اک مو یک وتر وا لان ااکف سوا نم رو ابیح ام نب یک

 ناروا کپ رو زک تموت کد وت اگر کل اتا فی نب چا یک رقم مکا کوم رقیب اعراب اکیا

 ین وتر وا ےس آسیب ےڑیب یب لا 1 اے رحب ےک لا ےک آب اف نرو

 ۔ایگلم ضاخاکتمولع

 هلن... ضق بلور شرواربآل مد لا الب اک شا نئاروااناچ نب ا اک فیض کر روا تسیصووک اکرم

 لاتی اد ےل ےک ےن رک ےس ںاوکتعامج ییا کد وتو ایک ام اساس نا را کتب



 نارھگییک ناروا ارب پ سی قی فال rar مص لج ورلغ ا ات
 یررتسر ایر اکی نا ےس اھ تای دارا کے کلپ تا ارگ ےس بس ار ی دد پاب ےک ااو ا ےس تات
 یک احم اروا درک کس رگ تب ںی ںاو رکون ا ےک رک تک کا ارب ناروا /یدرکت لخادم مہم احم ےک تلا ےس نوھ تک بارما ےک ں وج
 بوق وپا فيلو ورواایگ ٦اد فرط کک ج شخ رھی اما اچ فرط کرد صوم کگ اب نوم نب بلے اروا تگ آک فن ےس سا ےس ب یک مو کرب یک ا کلر وا اوہ ہجوم فری یر اکر حبس. يک رم اک روی قاحایبرواء یوم لک ھ ثا ت
 ی ےک نیم ے زوم ہر ب ےس روا« ایوب تر ےس تاق کیف سی کک تلای تی روا یر ےک

 تعاطا لا طیب وتو فون راک اروا نوا ف سوب ر دک ن جرج روس یزاغنا ایل
 ے یلضولن اروا ۔یلرکں وک ںی اھب ےک ساوکت اب سرو اپ ےئل ےک ناتعا ےک تعاطا یک اوتر ہلا نب ی ےن ہفیلخ ایک ماغپ اک
 ی کوہ اوس سیب ے ڑی کرہ ےک ناروا ایرکراتر کوک تر ہلا نا ےن ںوہناو یے الطا بج یک رک کرو کس سارا ترک لا
 وار یسروا خر وا رسا تنقو ارد ای یاب تنو ےک تار ےس رک روا نیر ا اکرم لای یار هچ فر
 دامان اج روااوہہناور فر کم ازم وی کرم ما کس یئاھب ےیہارواء ایل کر فر کوی فا مت اح نک لادب عن ب نارمع یوم
 ناب نا لا نب مے ےک تدا یت کوڑی کرک وای درر رق باک گیج فالق مات ناوک کاروان مگ اصوک ی س ےک شاب سا

 زار تون اسم ویو نرخ ناتو یر تومور ےک ینارگگیکس روا ایر
 یورک ن العا احم ماع شایع درد یک کواس ناسا توتا ےک تاپ در اھت یکم اھ اچ اب ےئل ےک تطافت یکن اسم

 نکا رک رپ یا ےک رکی رف ٹیپ فرط کئ زا ےن ںدڑیج گرو اءاید لاراب ےہ ےس اےک کتی ینا اسدی لا
 تر لاک یر ینا اروا ایگ درک اپ ماقم ےک اش کس نارد ایگ ال ےس لعل ما ارد را ایررازر ول
 را داب ےس ورتا کاروال تو ےک ےس صا یل ےس یی اھ ےپا شاخ نئ الرک پیام کی دت لفرط ییہ ےن
 فرط یک عر کز چوک طر و اپ لککس یم شالح یکن شرھپ ام ےس سارپ ہوا ایکل قدی تا داد
 ےن ان م یوا ایگ ھاں ی اچ دی زودی روا ےک آباد فرط کری اہک رک ایکڑ اک ا کک داتا یکی ا ےن ن دعوا ایل
 خوف یک ان نیا ےن یت اہنصلا ینزرغرواءایگالچ با رطروا ۔یئوہ ن لصضوح یلایماکے ار گلا ڈا ںیم رز توا ایلرکضق رپ سرو ایکو دارا اکہ صفت
 شرم ن منان تا س ےک سا اردو ضا نب ےپا فرط یکن ا ےندیزوادیسردامایلر کتا کل گڈ اس بر لات اچ
 رول یاس کی ارد اید لک ارگ رایت روا دکتر لوس کس لار یت ہت یزوخ ےن ںوہنا۔ھت کی شیک
 ے کت ستم لو م سن نور راکت اقا فساد اب یادت ارسال اد درا بص
 یکم رشک روا ایک رت کاور یی یک روا ۔ایالب ےربای وکی ذو دیسلا ےنرشیلخرداءایگیدرکن والم فرط یک اےس اہ وکنا
 رماکے یک ہعقاو کیا ےس ںیم تاحقاو ےک اروا یارک قو فست رب اتمام الا وک ا نارد کا روا ٹول فرط
 یا یم ےل اوم یا ےن ھی ئاھپ ےک نلاہکنویکءاچیھبہقردیم ےل ےک ےنید توگد فرط یکت وع ٹپ وکی اض یب ےا ےن نو لادبعن م فسپل

 ای رکر رگ ا رکوہ ےک ادوااب درک ب توک سلاح یک ارب یئاھب ےپا ےن ںوہن لای نت اب زور لر
 ہللاعم اے رتا انبات یوم یلاخ ےس ںوگول نااضف بج رب: نگ ےگ فرط یکے باھہ کیٹ رپ و ی یزد یو انار ار
 ےک نا تیس لو لئا ےک نا ہدرمکی کت لخادم ےل ےک ےن الد یئاہ دس دیق یک ا ےسا ےن یوم ےک نا ےس لم جولعلارواایکر کلر رو یم
 ےک ےرامسرواایادرٹھم ےس ہک کر قوا احا یا نم ہک ےک کت واخبپ رصققزوا ای درکار و ووارم یکن ا ےن سا وے درک از وکن ا کت ےتالع
 کوہ راوسےس ہیلقصوورواءاید یک اقعوکرادبم یئاھپ ےپا ےن لات یر پ اگ یت پال سیروان نت عمر برام
 گ نت ےن دوا ایم آب الاخ شرکت روی ماکت یزاپ ہلیح کس کس هنگ شر نی نسیم
 لگن فکس یار و برد اب يا نوا «یداکر مک شرف
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 مٹی یف داف ار ہصخت بج ....: نیم روات سلو ںوجو شن مار الطاوکروصتم اضتق ام نیا

 تاور سوچ روا یگ حلقے ںادر لب ءاڈپ لپ فرط یک“ یزاتطاب را دارایکم ادرک پل افردا الل ۸ ےس شئر مہ دو یٹپوکروصنم

 ےن روصن رات ایم آس اپ ےس سا یھبی زخلا شفرق س ابا رط کام دوا عج ےن ساوکب س نا نیش روا بارا ناپ ےک تا نایک

 کن یدعومرداء کہ ماقم ےکد رک کک ا فی داریسرد کرکے اے ےک تفت لا ریس نبات سیب ایم

 ری صقتس» باریک ريز نره سو سون ارت ران اچ

 اک ے ےک الن کن اتے او ےن وہ سیم تاعقاو ناروصنمروا ےگ گپ فرط یکس ورک ایم اہ گول یاہو: یکی زہ ر نرخ ب وخ س نا

 ےس تساقوکں وت ویک اروا عات ناوت ڑب ےگآرواایکوروشم ںیم پٹ ےن نقی یک فردی. کرد انا اوری را

 لتا یوکں ویھتاس ےس تہب ےک ما اردک سایر ریا اک ی اروا اک گا اھب مکا جب نا یا ےس کرک نات ناروا ایر یوو

 لک ی ر ط کوے ےس ار یر نموا ں وایو ایک اروا لورا دش ےک نا نکئرواءایلرک وک اےک رک نت روا یدک

 ا ناک ن دریک آں یئاو فر یک قی ایدرکل کل ا الو لاو ا ادھپ ےک ےن رھک خرو اروا ایک راکرزونےن رو وخروااپدرگ

 روا نیشضماقرواایدرکن شالجوکں ویھتا ےک سا راد ناب روتر لر ميس یا ےن ںوگوا ناک کل اہیاپ اتل

 کب رخ ل وم ان: اح اک قی رفاوکری زولاردیسروا* ایآں یلاو فرط یس أو وخرو ای وارگوکں وین یک شو اڈرک ور کری نا

 رواءاھر براک ا فر یکن اسمی نبات ای اچ ب ےس ار ےک تیرا واارزگےس بی کی دہ دایک ول فرط

 فکر کارم ےس یار یداٹہ فرط کیا ےس ناسا ا( ی وک اروا یت )سم یکت اب یس ےن شاہادیس اپ ےک ا

 کور نب جوکاداج مک اح ےب ائادیس اپ ےک ساروا قد یشر بقلاکس رم مکا صفت یاب ےک 9 9 7

 یر کیک اوکع یوف اف ےن سان آے دداہکر اہم کاپ ےک لا ںوٰودود بج ےایلرکودارااک ےن ہکہل مم تفالخ ےن ںوناق یک ب

 دن وار و ایه دارا کر نطق اف نیاید اه باج وک فراس نب نسب اردو نرم 1

 و والا سکوت سار کا روا یک اچ فرط کو رکات کارا او لر لب یخ وا کد ت کرک ا ےک کلمہ اےس اب

 روا: ایلر کور صایم اک اےک کرفساکی ای رک ام مک سا نا ایل کور صا اک طط ےک( عات نیہا )یارک لر زا روز

 ) ماو ) لس یر شناس اس یار راد اوج ےن سا

 هوا کد »اعماق ضرر یکی لغ ےک نور م بلق پچ ..:تاعقاو ے الکی 0۸

ا ےک سارق یکم کرک وکلا داستانک مج رپ او درگےک ںیہ وہ
 زنا نب فسیلوہاریسو ت

 یار وال مہر ہعلفےک طی رکا ر ںاپ روا کل فرط یک ودوم رمق ٹر رو ایکہدا آپ دابچ وک وگولرواء یکن ایا مکا

 روال ےرسوو کیا سی سار ےپارداایلرک وک اروا یک مپ تالق ےک بلشا لب رم ایگ آے لیتا رک وار رک

 روا: یھت یصو ئل ےکر صا ارد اسم اس نده سن رگ یار آپ ساز ادا رک

 انک اس ےک وفود نا ےن سا ہے مرا لپ تست بو اغ تا ےک ار یاری بادی تیرفا ام شود سبک یا

 ۱ رونی ولطاک را سر را ےک ی شاخ نیا مو رعت کچ ےک تور ور ہڈی اوو ےک ناروا یک اوما رکا روا کواس

 ۱ ےک ادرک فرط کیتا ےن یا ةر کس اھ سبک یہ کیک را راک ن رکا

 -ایگم اد آک تن د علیتہپ بدر طرق ر

 اکہ ر روا لرم اب اتر ںوتلکمےک ہال نشیرکیٹالطای بج کرا ....تایاح ےک ںوگنج یکرص
انا ےس کتب ےن سایکروشم یم ےراب ےک کچ ور طا نشا نشے ن روایت عا

 نی دانی فلاخاک ای دار 



 نار ےک ناروا اقرب ب سش تی رفا لغ ۳۹ مج رج. ..نورظن مت
 راد بشم لق رایت کن و کس شلوغ ناروا ال ےس ری ورک رور شیدا کک نج دا شا لاری لس شام
 تراش کف سو فس اطاق لوق نفسی لای - لک تراس یخ اطوار ایلر کب ںیم ےس اد پس او
 یو یھب ن ہییخاط روااگل ےن رم ٣ی را ےئل ےک ےناج رپ ہین فورم ان باقر واایدرکل وک رکا ایگ چک یر صا: پروا ایکو ہ رات رپ ےن
 شرف آے رغ لے اوو دم لایک وام وا ایآں اپ ےک اپ ماتم دوشم اف ےل ےک ےنرکدد دوا رکی رایت ئل ےک
 جر ےن شفا نیئاروا اکہ توف یم نابعشدعب لاس کیارداایآٹ یاو ے شار مر روا ےگ وہ التم ناملسم را تیم

 نوقادخ ےک ںوناملسڈورھئایکی ایا ےن ندی کا یا ےدرک چود ےس تسلکں وناملسرواے رکودمیکرصانہک اکے وی اع ودا
 سارا نج ےس نا بج قیس ہیلی جشا ےن نوا دم نم صفت ی لا نبی رکزوہادیسروا ےگ ےل سلا لار کس ادراک کرد
 ۳ هر رام ید روا ساب مپ ںاہو اما وا تست

 و قو کی ھر وہ ماگ" را زا تک لس کا سلنا شرف نزار متر ورک کی رانا
 روا ار رور لکت سد 19 سی روا کرو قلت ےک مانا ےک تموکحی پا ود ےس سٹج یکو نکی ارواب آں ںی ر وص
 یے ین رکن تراکت اقا یوم کی ود یبا تاب ادا ءادرگق واٹ اک تم اد اوپر اپ یو زا دعب ےک تانذو
 کرہ نم دب ع )ںیہ تاج ےک بوسضم ھا شب فرط کل ادا ےہ یٹوہ یھب دوجد وک کس رک را ےس فاو لرموک ناز روااگۓ الچ ےساصم تا وکں وگولوج اگ ہت یو آیا ےس ناطف ک کب ج کوم مئاق کک تقو سا تصایق کای داش

 ر ںوتاوکروا ےس الو ےک کک انا یک اج وج ےہ اک آل اع روارادرساکن اطق(۲)ولرکی ریت یکے ندوہ راد داع یم مو ا نو
 نویرا(۳) عرض اک مہ دروا ےہ لاو ےنالچ کن ادھتاس ےک یو رماددروا مارک اصعےک سا گوار وا( )ےہ الاو ےس آب لاق
 ۰ غم الو ےن رم کا لوله رایت ایا ٹی کاتداروا ےہ راگددماقل ا 1ی اھت فئارواےہ یت قب فرطیکت سول یں اف

 زپگایکب صل ا ںاہ ایک یی شرم اک ار چی درک سار وا دید تسکشکس فلا نیا ےن ون: چیک فرط کن اےس ا
 روا یت اس لورق کف سوا بج وم تیم کف سوب ےب ےک یا ویلا قید تانک :تمولق یک صان نب دس
 ےک طا ےک ےک ےنید ماجضارسوکے اھم ےک یادوی ہیلپ سا ےن اشم ےک نیر جودا را نا ایگ ابو بقل اکہ لواب صفت کس ا
 روا ای اکے یاس ےن اج نبا ذو ردا کوبا م تعم ےہ تی رفا یک فنا نشا ےس ہو یکتا

 ےن رکن باطمےکاضاقت ےک اجرا نت یک پت عیب یک ارگ وان کب ش ںیم یز اس ہلیح سا یھب اش ا مٹ “ا یز انتها
 رقم رک اک اوم یار دادیس یھب ےک روصنمےن لا انچای رکر رقم ا وکتاوامس ںی رار لم کت سوک یب ا ےن ی اروا داترمکس ارتا ےس
 ںوعلآ _ سفر یر قم مولا ںاحساواادیس ای ےن ای یلیشاروا یتش اوا تک ادوایکریقا بلاک الا ےن یارک
 ےن کا ےن نیردحوموکن شایلرکرضق رب
 رب تیز لا نیا بجا داشج ےس ترازو تقو ساوک ناصر ےس سا ےن رانا نا یر یہ ھن یکے رک ۳
 رسا ےک ل وز” ےس توک کن اسان اچوی نری زویارواایلاتب ےہ زا ک د زیارت شنا نت نا
 لس سفیر کاپ رس نوک شریک قاب اید جک فر یک روک ذوبادارایدانم اح اک اور وس نب
 رگ اد تستر نوبت ای لات ےک نا تا ےک عی ک ن ی دحوم یا ادم ارایش لس بلا نم نت فارطا
 لس سخت يا ترکی ایم کیف اف کس ناطاس سلوک اما ایدز اتم اعلام رم تیوب اب ےک روتے یا ت یر نکل اتتا صفت انار عاری تسا راک
 ےس مان ےک یم دم روات بوس فرط یک ضامن مج ایآل نی یدآک یا کیا اکں وی ہیبت ےس باج یک افر چبر واءےگ لیکر کذ لش تالاع



 نرم ناروا لر رب نیر فا ات ۳89ے ۳ موی قفل ۳ نورلغ اترا

 کک ۳و ى تن
 ےس لوہا ویک رخ تورو لا 2 ےک ناروا ہی ماخپ فر یکں وراکد ریپ ا ےن یان ماد میت ارباولا دس یئاوھپ ےک روم ات موسوم

 مان ےک یلواعلا وج وک ها رمو ورک وس ا ےن سات٤ اپ ےک میت ارباب ایس راک اروا یلرک ر اروا وک ہم

 نا مک یج ےگ ومو رتب تالل اوم روا وب لات کر تت س ییا روا درک وسط رک ار ی ماب رم اد

 ( رشا )ےک

 یئاھپ ےک روصنمر کوہ عت ےن نیب دحومروا عمای نان ایکوہ لاتا عنتس اس اہ ر بج... نرمو یکم ولی بات ےک روصنم

 تیر خاوکی وا یھب ےچارواء ای درکی راج مشک لاطماکل ام ےس ثروت واک روایی انچ یل رک یب کد اولادب یگ ادیس

 لا تواس یم تل یکے ن وہ ہدرم ےا لیٹ تاب دیددراشااکی ورم یک ا ےنرصنت کا اح اکے ل ےک ےن رک مه تموم سام

 یہا ےن عور ےک یہ کر کز ںیم تالاح ےک ہقیرفا مہ کاج ایگوہ لات روط لتس توک رشا زوبا اب کس ارعب کس ست

 وا اح اوبا اب ارد ادرس مک اس ےن را نکا یر روال نا ذس لا انچءایدرکی راج اکران

 تل درو اد کسر روا ات اتکا حس تافو ےن را ایج اہک ےک ےک ےک ن واج فرط یک روی ںیم ےڑیہ یھ

 وات صو کت فاض یکی ارحب ےک ر صان ے روصو یک راج ےس اروا یاسا ےل ےک ےن رکھ تصوکقوکں ا ےن ناول ناروا ھقر وم

 مبادرت ںیم تی کای ےس اورو انہ ےس رووا اب یکس ا ےن روصنمونب یلاو ےک لاناروا ےھت ے رک یک شپ وک ئاچ نیا کیولرواء انس

 اقم ام یوا روا ایر خ اح نوا طر قر اح یلعأ وہا ںو اھب یار یک دام منو کد رک ورش یب د تود فرط ییا ےن سا

 ناچار اھت فورم ےس مان ےک “یم کوج یک ارپ نیب ضیا نب شڈادبع لا نب راروا؛ییرکت عی یک ارب رویا یخ ےن

 لا لب ےک لدا روا یکی کل داعرکو یئ ےس ںی وای درک وزعت مے ےک عفت اان ئر اوا ےس اےس ا بج

 دبیری اشتر ین ارگان یی کرونا ول اه ياچ فرط اکرم
 ایگالچ فر ط یار لک سرم وداع روا اکیا سبک اطا رول کر ستم یک ل دام رٹ یارک ی

 نیا ےن ںوہ ادوار ایہ فالتا یم ےراب ےک عولحناکن یم دعومروا یگ کک تل نئارمر فی ءایکوہ لخاو سیم ہل شادی ےک ناموا نړی زوباروا

 ره صف نیش يا گر تسویه گنج فرط مر سرا سرور اج

 ےڑ اار جک اھو ڑی کرک ےن اعداد رکر رقم یماوکح ئاج نیب نکناوبارب ےڑیہ یا: یک ایس ےن یگ نم فٹ تمولعیکل لت
 تاب کل ا نے کک زاما واس او اھت ےک ساو ویکی کی کرے اپ نیا تق ےک ےس روکے ووا دیت ےگ

 ۔لرکٹب یک لدا ےس یر دعو مروا آج ا لالا خیر یش ناک یخ کیا درا گو یر

 لار بین اتے ک عو اکر یش نیا ای رک ناروا تم ین دعومکل وام بجچ....:تمالاح ےک یارک کر وص نت لداع

 رواایارک یتا بلاک اتا وایو رک ورش یب د توگو فرط پاک کتاب کا لوا ییز اوم اک ارتا ےک یب ربت کی ایا

 یوو نک ویک عفت خن ںی یمسوبا ںیم ہر واک رکی مذ ےسا ہد نکا اج ےل ےک ہر صافوکی او تاع یس اروا ایکو: لوخفض سیم ماکے ا

 نب دعومروا اھت لاپو دوو لاح یب ترشکراب ٹول یک اص یر موارد هم فالف ےک لواع لاوحاےک شٹڈناروااب رم اک ان

 سش سانار وا ایک راکدببس ےن یارو یاکڑ کف الع ےک ناجی نیا ےسا ےن شئاوخےک ساروا ہا انکا نم اساکت سلنقں یم لطیاطوکں ورکشلےک

 بج روا اداب ماحب سانا ید اب اردک اکہ ودع ےس دام اےک آب لار م اکے سا یکراصفضرواایکرکی قت ہلاعم اکی ال

 ا ا لامع ایکاکپ ٢ ؟ککام فک اہے سرک آس اپ ےک سا ےن لی لیٹ نی ھا نوبکس اپ ےک یا اق یم ےت زالو

 نیم یر مش یا ےن ی ا نیرو ےن اگے ن آے وہ سر درج اپ کس انا ز و اگوہ کلام سئاوکر ون نیا بج زا شی

 ناطق خویش مات مووی لس دروس زایی چاره تساروا یک



 نارک ےک ناروا لقب شرت فا لاش ۳۹۸ موس 27 نورظن ایت
 کوس نایفسوبا نوچ نیا ء یھب ار کار وا تسیتو تراس کس منت نا تل ار اوا ناجل ناروا ی

 نخ ناشی نوار ايد نایک قر راک شا مے یر لج ےس لوا روا یوم ورش اڑ رم پل آی کن ایفسرواطیخروا
 یکی کن م فسیب رداریشا نیبا ںی لرد نو بار تی یکی اروا ےک و لب تسمه ناجی ترا ایلام ے زو
 دیار مڑ نوک

 نک یکن امرا با فرط کن اروا یورک دافب شاد شار ون لود« نکہ فلات کک ےت اج ےک طذخرواوروکسہر
 یک ںی یارک کوا غغ ن لم انی مارب راک ںی دعدم فرط یک ا ےس لداء درک داف شتاب وه هوش له
 ایم لوا امت سکے یا نکے یر کر کد مکا ںیہ یک تاس ےک دالدا یک لیفان کتے یوو متا ایہ وا

 روا ے رک و 7 کل واع ےن ںوٹودرواء ایک رر اکی ت پا ےنبا ےل ےک ےن رک ڈر کشلوا ےل ےک تعفادعیکو روس ےن لگن فسو داری
 م اے ر غلا ںی اک لاقتااکل واعریااٹلوک ارکس کم لواکودارااک ارم وتو رک قات اپ ےن کت یکرصانلا نیم
 _اوہے ےگ 0

 ےن ںوہ وا نب حوا تپ کن وسام بج ...: ایہ کے رک اع یک ا اکران نہ یی روا تموت یر وص نی نوا
 کس ےن تی رکا یکس الادوا یئوہ ورش تیم یراق یک ان اکتیو ینا ٹیلی شا ےن یاب ےہ یکدرگتدافب ف الغےک اپ ےک سا
 ےن ندعومہکں یہ رکن او مہ ےپ ےس ساردا ر کت ی یکن وہاب یکے ھی زو دیس اح ےک سنی رووا یبا یل رک جیم
 رط توت ناب با ذی و یک تمیم کیک ےس ےک صا یھب ےک یارو اخ یورک آم لوا کا ےک دافب فالخےک ل داع
 لوخخ یم یرگےت را رپ شگارم برعتقو یکاوا کت اغا ںیہ ر وارو ایر ورشانر کم اکے ل ےک داف رق کت وج دا کت بت کپ
 صرع سال ارد اقسام ےک ناچ وب نہا ےن یہا ناروا ورکر ای ود ےس تکون رد صوم ےس لوب اروا: ےس

 فایر هارو لث ارد« رکت بکنم روید رکل دز کل داع ےس یب دحوم کک اچ شما یا شت

 یورک ر ییا رک کم یم ےن ںیہن ذی الط اخت ےک ناور یہ شا نہ ارور ان نب یھ اھت یکادارادرکم ادب ےس ںی انک
 نشان ٹی ےک تاب کس ایا ا اعروار وا نب یوم ولا نارمکےک ریبسروا ناچ و نب دی زف لا نج مشن ار مک ےک ناسملنزوا اف
 تموکحی کا کروز ما بجس اک اہک گ ںیم کر کذ مہ کا واایلم اکے یو لین یم ےن رکت سجی ےن قی رفا مروا بی رک عیب کن وما
 هضق ےنپاوک اس گل چپ طبق یاد ہر ا یوکے تمامی اساس تود یکر مان نج یک روا یارک وہ شک
 سا ےس ںوتلقرید ےک ںوناماسمرواط یت حب ےک سا یک ئا لوھتاسسےک ہیخاطروا نلومامہپ شاہوروا کی ئاھڑچہہیلیشا ےن ارگ ءایلےل مک
 اروا یورک یا لول ر کاج بطر تے ن یا روا ید تل آل اونور کک ہیایشا ےس نوم ایک راد تسد ےس ےک
 های سپس نما ما یر ازدا ایک وشد غ کر وہ هام ز و کس یادت اس کس لا یر ها لرد ملا ےس
 نوما رواء ےک یہ کرک کرک یل یک یز یک ںوص ےس تہ ےک کد نا نرش روا یل تپ سر مرا یکت وال ےن دو نہ فسو نی ھر
 یگ ی یاو فرط کے یا ےے یا وم لسا ی ایم اک شوراع لئ ےس رگ رهام کس کلاچ ملا

 ےظاطروا ای الب ےن نار نی یل لپ طا یماوکں روا: یر کت یب یک ا ےس وہ اروا ایک شک مرپ تساوخدد یکب رخم لا سچ ما روا
 یکدددع ہور روا کے رک ماوس نام ےک یا اکے س رک وہی ار شوج یکی ا نوما ےک یکے ےس یا دوا یب کب لطودح ےس خوف یک ئراصن ےن

 یتا ےک لئارواء یبد تسلنقےس ا ےن نواب اکددےسا ےنرصصان نس دوا یک دلج سش ےن مک ستہ کدو ن ہا ےن ہیلی شا لئاروایگالچ فر
 op 2 5 و اتم ےک نی دعوم ےن لاروا ایگ ہ لشاد سج رح وما رھپ یلدانپ مرمت ےن سنن روا درکل کس نج ےھت بر رنو

 ےہ طخ ر وارسا اج مایپ انا ںیم لو بشرواایدرکل کئ وکں ورادرسوس ےک ناروا ۔ایک تاسےک نارا نکا اکں وم اک ک ناروا ال ۳ نر



 نار ناروا رب بیم ہقیرفا یش ۳۹۹ مو... ملج..نورظ نا راتج

 مانو ا" ےۓئاجایکرقاضا دوا یثدایزیم سی “رح ولشزوا ایکن ایبک وی ےک لا یم نا زیر رب ںی زار ابا لر

 یس ۶ص 2 ںارپ ںوتیرط ناروا وتا کس نوار ایرج قطر م اروا

 ےناو ےن آر وا: اھگر ران ایم واہ داعا لم سردار ایم ماکےس ی م ےن رکن ایج فاصوا ےک موت یدمدواءایکءراشاکے کر ےس

 مضرات القا پ لہو ےن ںوبخاذایکدید تزاجا کے نانی رھا جرمن باطمےک طر ش یکن ام ضا مول را

 یدک لر نمايد لا سلاح دعوت اس یار

 فشاری رک اهر قس ان نواحی لک وپا یس اٹک ایپ ےک روتا

 اکو ارور کس زار مم اب ا ےن اروا ایکو ہراوربتد ے تع اطا یک نوما توي روا یک نارتو خم تورقا

 یککراب یر مود رھ یک ساروا یا چ فرط یک ا ےس رات نیب یک ید یک نی ار نارو ایبک ایرکزو ہار یماھشاس ےک سارواابان مکاھ

 ءایگالچ سماع ردد لب صا درک پول را ورم ناروا ادرک کں ویتتا ےک یک ےن دوا ایگ ماساکت سل

 کل ےن وہ مووت اہ ےک ی واوا کو رک( ورش توگو قیا یم توسرواییدرکغ ورش تاب فالخےک نوا ےن یز یئاھب ےک سار

 نفر ی ارواب ایر کہ رص یھ اکر انکے لاک ہت اگکمدوا نلزاف بک الا یم تیار ےس ات الچ ےس شام نومام بج

 لو اھکر نس ہرصام اک ا کام نشروا یک نادر فرط یک بسددرداایداشہوکل اہے ناروا رکن اے نوما ر تک ا ایدرکاپ رب دامفو

 فالغرپ ےک نوا ےنرصان نب کروا یکددم یکس اےس ںی کرک ےس یال یادم ےس سرنا مام ےل ےک دوعن ہا ےس یوو

 لب لار« لاو ور طنین نجات ناروا کز نوک نر بر سرت + کا

 ۓاج ےک لا روا ایکو تول ںیم صل ےک 7 اک رضا رکا وھک دس ےن نومامہادرکاپبداسف

 n ایدرکم اقوکت مولی کل ارب ںاہددوای دان یک آش تبسم اراک لا یم تعاطا یکدوعا یوم اکیا

 ٍ لو روال بلک یشر تاردا کت عیب گرهاوابک ےب ےک اےک تافو یکن وسام :تالاعےک تصوکح یکن ومام نیردیشر

 نفی دوو نر شکر داد فر کش کم یزیتروا امر ایچ کت وم کپ اب ےک دیش ےن

 ںوہنقدایدر کل مجرب ارم ےن دیشرروارابدرکل نک وقار! ک اروا کد تکا ےن ںیوہنا: ییہ چمن ںیم تار یکن اد قت ۔ےک ڑان

 یا سم تموکت ادا آل اپ ےک لا یجب سری کا ےک ومرتب ب تس کد یوو ےک کلک ر طیور ناک قامو ےن

 دالدا یک وما ی قروه رب کس هست شاه در کس مک کس نقد لئرا اتمام اي ماتم

 ےک دبس کاپ ےک یا ےپارواھت آے ہیلی ار عب ےک تداب یہی شا عا بسی رواابآر گن کں وی اب کس لارواریسلا

 لاروااھتاتب رطانتت بب ےس نواب یب راقو نیاءاوہر اکو ورا ٦ں راے لا ووت ایکو شلاق ھبسروگن ا بج روا

یوبقوکس ا ےن دیش قت ایگ آل اپ ےکدیشررواایکں وس شزواراعوکت بحعیکں وچ نا ےن سلم انچ اگے سواد فرط یک اوو کات ل فک
 

 یہا وت کوم توف کوبا ریس بج روا یورک توک اتال یکس ات ۔ےک نار نک دوتر اورم ےک ااغ ی ےک یا روا وسلا یسروا /الرک

 لایت ےک ےک سارواءیرکرای خا تیلومش مو کر اصن مرا هی ورش فالتشا ےن ساروا ایک اشتها روا شم پا یب راقو

 لادن چت یڑاپدااتب بنک روا کیا اد ےس ا در واال ےس ےس دارا ےک ےس کل باک نا ںی دیش ربا ےک ن رموم

 انب دھوم ےس تہب ےک رھا نر وا ایک وا فرط کہ ر حر شرا اردن کم ےک اروا درک ات کن اجر رب ور

 لا امت یمنی کنار ےک ع د رکا ےراسییروااید ناماوکن ا ےن ا قتایکب لط لاماےس لا ےن ںویقاس

 ہد بے درک راجوآں ویر طن اہراپورریشر بے ےک متی رکے یکدم موج ےن نومام کی کے طرش ےن ںوبنا ن کین جهت

 نج حشصحاق ےک زد زن بیگارواہدصاےک فسوب نیب یل نب فیب لم تر یل یب رنگ لک لو« عود



 نار کے ک ناروا قم شی ا لا ۳ موم... نور مات
 یوم ابا دا یھ تا ےک ناروا ےنولو رش ںوودیبرھچ ےٹوکےک ر کل ٥صا تیلو تک اپ کس ناموس آرکن اف ن زم
 7-0 ای درک ما روک داعا ےک حوسر ےک ےہ دمہ ونددواای آی گام ہک ی لا نج کوبا ےب ےک نارا آیات نم
 ۱ _ایگمفاضا لم تحت یک دوا اب اکٹھپے ہ جو کی دد یک یکی آے

 ےن رکی تسس ںیم ےنآروا ےن رکتعناطا ہدرواء یدایز ےس راز ہرابدادعت یک “فا زکڈومچجوکں وت امج روا نیت وود ناہکں یہ ےتکک
 یارو یوم اخاف ےک ےک ناتا کک بي شاکی و چک وف پا سکا ایک اکر ےل ےک ےنالب سینا ےن دیش ےگ

 ا اک ایر راقو نج رکھ تاس ےک لار وا گرا کی رلج ئل کہ ےناج و رھا ےن ںیانیئای کا ےک سادوا ےگ وب لاز یک اتم کول
 لاک ار بم ےک تی تاب سی نازک اوان ارت بوو هوا ورکل نو س١ ےک ہکراڈر گولی داعم ےن یا یکی آیی داع
 روا نور وا ترص ید یاں نا ےن دعیشرروا ادرک لعب ےک ےن رپ روا زاوآک ا فوخوکں اروا ایل فرکت بوق ےنتپا
 ابان ادیب لالھ نبی ےن ںوہن تین کسو ےک ناوکموقیکن ا بج راے ےس 2 ایالب ے اپ گرام زو سا ےن ا
 یاب تا را ۃیصاقی یک ا ےسا ےن ںوناروا اڑ زالوک ا یس چوک رواد رکا ا ونود رگ ام

 لکه نرگس گواه تراس را روا یکت لخادم ںیم ےراپ ا ےن ایپ راقد نوا
 وک اردا ایگ ایک اح اک عوف یک کر اصنروا ےگ اھکت سکو ورواای آں او تاپ ایپ راقو نکا ۔اھت ین الواب نہ رسا پکو تم ےک اردا دک

 یکی اروا اک مدارا اکے کن فرط یکن ی دعوم اب ےن دیشروایئوہ بی رفع ےنوہ منکر وخروا یوم بارق لام ترو یکد رکاردا ایک
 وج موق یکی اروا ےس رات نب ی وک ی تور صا اکرم روا یک اق توک پ یاو آر ساما س لاہور روا ایک م

 صفت ی انب می ارد دیس ناطلسروا ےگ لدب لاوحاےک تخالخ روا: یب تمولعیکن ا ںاہددوایلرک رکے طلخروا یف آر یورو
 نم اروا اوم اڑ مکر کم داپ رن ت خر جل ےک شنا سس سام شر شوی واایلرکل ٥صاح بل ےن اھ تاک لا بق کس
 وب لب لوید يا اتم تا سےک وا سیا کر خبر یداوو دی و کشنےس موق یلایغس کس ازوایم
 اب راقو نج یگروا یوم لشو س ر قار ومر تم دیشردوااوہ لاقد یگودایز تہب شی ناروا ۳ نرگ امام کت سکت یس خوف ین اوک ترا

 رگدفوانا ےن ںوہناردا۔یدڑذت تن یکایک ےن ںوہناذ ےن رک تخار وو یک ارواے رکودم یکدوع نی سام اھ وورہک دور وشال اخ ےن
 یک اف روا ء ایک یتا رار ےک آے اےک سا ےن الخ روا اھ ےس کرم ر یشرروا یگ لپ رفو هد تک اپ ےک دوتا ھام ےک ایر راتو نج
 نج یک ےن طلاف بج روا ۔اید یی دلج ییدلج ےل ےک ےن رکل وصووکں وسکیکفرط یز ازافرواوراوکر گاری زد ےنپا ےن یاد گلو فر
 ےروب تابلاطم ےک اروا ایک دعو د اےک یاروا کد هاتپ E ںوہناء اطاج ھتاس ےک ںوہرع یلقفعتمہو و یڑ ون تیب ےن یر صا
 ارپ ماتم ےک کافرو کب رار تارے ا یم فارطاےک یز اترواایکراہظااکس سار ےک ور ےک یا ےن شت وا ایہہ یاں ےنرک
 ریت ی اپ ےک یاو ج یوو روض کلاں وب ناوک لا بمان پا لاہددواا یک شا وکلا ےن دیشر تیا الی ا ےک دیشررس

 فرم نرو یر کن ا ےن زیرھلادبم نباہرباج نب خوش افدواداق ےب ےکر ماع روا ما ہدیز نب نھ ہہ برکدد رہا
 | رکن ہہم بب اک اروا ءسال سامان نوا نا دع اه لطمه شوی

 نیر کا نب یم دا ہلاخ پا ےس ںیم شور م یب ےن مام یا ت اب مام اک اہ ووک یاس 21 سوا نیب یش نب فسیب رپ ںابو اب جت
 هم لک لس پاک دوا ۔ااڈ رکے ےک چوک ادداابدرکل لا نفس اپ یک ہجان عو ید اتکا

 سا سج چ سو ےن دیشررو اء ایگدرگکت دا ےن ںاوناوہادیپ فوخ اکے رکل ورزعمےک دیشروکس ار ۳ را میٹ اروااوہاڑ کھ نا 5
 ءایدرلاوموآ اروا لاپ تر دق ی یا ےس یارک تاھا تک شکل سی کےناچب تاج یکی لا نی دوناد نی کروا اک لک ت ےک یو

 قو یارو لر دارا کا ار و ایوب راو تل سیر ےک دوق نکہ ت اوچ ناور فرط یو وع نبا اک یار بج ایی داق ناروا
 تعیب یکد وج ناروا یک کت جیب یکدھشر ےنریلیجشا با یی ۵ ایگوہ بج قےک ےن آب لا راس اء اھتن ارم کام دیسک



 نارھیک ناروا قم مستی رفا لا el موج... مقر لچ ۰۰ نورلق بارا

 ۰ رو کارا, ےل فرط کر بس ابد نایک وار ادرک پ اب ئل ےک ےید ماما سوکھ اراکین سد رگبار دا«

 ریما اروا ہل رک تیم یکدیشر دلی کن ا ےن ںورنشاپ ےک ںاہووقےر گے س للاپ ےک دس سش ےتسار ےک ناروا ایگ چت مم حا”
 رت: 7.0 7 هلو
 ۱ تیتر گن رس لاروا اراذل را شرک فرو روا فر قو نسل دا

 کل اپ ےک دیر سیدفو ےک ںودصاق تپ اوک لارداءادنب رد ا اب قو نباوکن ادوار ایک راووت نیا

 ۳ روبرو لک کو رب ےک سا تنوع روال ارواایلر گر قر گے روھ اپ وک ار
 ۶ مس نر ای ٹول وقار ےک ناےن ںورکش اھو ںی رگ اک فر اکابر اسور ےن دیشر ناروا

 شرط یکی سیم کرتا ہرن نہ تسول نب دت میل روا یوم نیک دام کی تنا نہا مکے کی
 لس برف مترو ٠کآ آت رش ںی داسفروادنتف ںیم برخ یا روا۔یایکت واضب ف زن کس دون با سیم سانا ےن سنن ینگ یھب

 0 آپ ونش ناروا کد ت سکے نہ ووا اردایک ل )تے ھنن: نام تے ناروا ات زاہ اب رتا ےک ناروا ےک و رت نواری

 رکج کا ووروا۔ ایا مام اک اوور برخ وا راتب اک یا وک اروا الب وک رر واو نہ کوبا ےس ہسام لات ہم۵ ےن دیشررواایکل قو

 روا رد ےس یار ارد تسلط اذن راز اےک ہر تخم برخص نا مو: بجر وابد
 آٹا فرط کم رضا ھر واہ اترکک چپ < ےک اےک نا کک ل اسووروا۔ ید تاک ان اے رک رپ ایروبیک رمت

 گرا دلو ماضونج ےن ںونا۔کک تل اہی لڈ اپ سانگ ن ںوہنادو ایہ ته ملک موم لب برش بر وا
 نیر یاب لس روصت ارم بیای ازم مان نا بت پس یر لو رو ایل تل او برق افکت جوک
 لٹرھگےک فیلغح اےس ا ےن دصاقرو اھ اوج یاں ا یکایک اےک ساروا ۔ایدرک گے کو لایک بهار
 سس لپ بج باک تاج اپکرا- اوہ لا کر شررکب وز لر مت کیا لک اط لگا شب لم ہم دعب ےک ناروا ابد کیچ

 ۔۔اوہ لاقتااکں ا یم رانہ یادو ایگوہ راہ تفو سا تا 6

 نسب اب دیش ےس ےک ب ےک نیدوناو نج ولا و ایکو لانا اکر بشر بج... :تالاعےک تموکع یکن نوما ن.ریعس

 لس هوم لار یاب رس زوانپاوک وطن یک ربا اوراق بلاک لا [07سس-70 عا
 ےہ ہی ےک بس عا روا ایانب نیج مہ یم صت اناوکاس ویر برعےک مواد رک ایافص اک وما ےک نا ےک کرا کوکں ورادرسمامت

 فر ببین کس تیکت روا ھا اک یک ا اوج نب نون نت اکن ایفسروا ایگ آب لا رپ تموکع
 E AS ابار تیرا اح ےن بس نادواایگے نہ یلیشا لا نط ی اروا یورک واب فالخےک سا

 he یل رک جیم یک کز ولار دار ی یاس لات ےس بو کت اب یکن دےناد سو تم شر یر زا :

 روا ایگوہ سباق اروا یورک کیپ ناست ےہ یا فسا هارد انب لاس یس دصاکن اب ز نم سار من اما وک ا

 تسردوکت الام ےک برخ الب ںی مس ےس ئارمریعسنادوا: ےگ رکن اب لئ تالاح ےک سا مہک یج ایان مکا حوکس ار شیپ ناسماتپ
 روت .يتسوبا باک اروا ایی ویا اہ ےن دیس م اتم ےک تفس تروا ےک للرب تالا ےک ںویمرککا 5 رییس اید رک

 ور زار لا سارا يا کا سما. اروا ایکو تا اکل اوماےک نا شک ارم اج دس مارا اب گپ بطرلا

 شیت مشروب ارال اش تماطب فال یاس مات ل ئادوا کت مایخ ےس دیعس ےن یویسوکلاپ رک نج هی ایل سانت! باس

 کبد ایک اب فرط کس وت ب طراوولاریعسواارواا یورک وا یر ر ےن ںارواپ اود یکب لپ ےل ےک اےس دیعسروا ایکو

 رای اه فرم یک شار مروا رک( راس ےک نر ون دداما تا شور رقما ے لم یے اندر کوج کزن دیعسروااپ 1 یئاو فرط

 دل ےس ینارگیک 2 ارم اوکو یبا یک روا کرم کی تاک یار دای رکھی روزا ترفند یارک



Fer 

 لس و یه مک > 03 نا
 9 مادی »لک اب نونکر و ء یک ؟لباواوج ترکہ ق تاک اريعس«ايلرکض رب یارو ایک الپ

 ےک نیر موہ نون اکرواایکر ضرب ںویخیلوم لام ےک اروا دکل اس تم نا و ار
 وا و گرا اس ناو سیسمونی رواایگودارا 2-2
 رب رھپ فرط یک سض ناز یو توکد وا ءایار ڈے تکوو ناروا ےہ م ےک ریس اس لس
 ی ی روا تابان بانو مي بس ات مپ اکت میم پس سان نا فریم
 حس غار نا فس لوپن اید ےک ےن رک شات قلا لو وب رک اس نکا ںوہناروا۔اوہ
 eR E ES ای یار رہے ناروا کرکت فو ےک توک یل اروا یکت غار
 جھک یز رک کدی روکے یب ےنپا ےن شئالغ ناروا: یئدرجنی کت ع اطا ی اوات یر نا و ریس اموال ال
 د ٹا ےن ہیضاط اکو نا اض مر ٣ے روا ایا د کاپ یک تایل کدو راک اھت اھکرر کر ایت ےل ےک اکی سا ےن سا

 ےہ توان مےں او اکا کرولا ریس لئاروا یش رک ول تا کد یعس تقو ےک لم رپ ناسا ج
 رظلپ ےنرکرس فرط یک ہیر فار پروان نات ا وتب یک کرن کی عیب یک اہک گار وا بانکی یا بج رعب ےک یاس ایل ےک
 لر نا تع طه ےن نوا و تا کنن ندا ن او وای کا شام شود و لا
 نیر تا الا وا م اقم یز اتے ریس پچ وا" شی ریتم کر یک مھش لا گو زوا ایک ٹل گولی اروا

 یکے ترقی ا وین ارواایگن العااکت خاطا کس ا ےن ںوہنارواء ابد فو کیا ے فرض یک کی

 نا مکا ایج لوم شی٣ ا ا E ھی :لاقنا کریس
 ۱ تا کد پد ی قے سکا گلا کا اکا وک یر ا یش

 روااکوروکع ا ےن انس رت رک 9 راپ ےک ریس نت ادا یک قو رطیکب رخم را 7

 سس ی رک کج رک یس کک وقتا ںوبٴارواایگالچ ضا تسد کیارواایدرکل ور

 رپ تاب کا ےس نیہ ہوم وت ایگ ال چ شا رم تسر ییا کرو! ےک تاق کد یہ بج :تالام ےک تموک یکی نتت ےک روم
 اتمان اک ادا اپ ےس السوک یاس نو اکتبر ریس نمک سیا ےک رومی ابر زا

 ی یر 2 سرو گیم کلا تار نا. گیران یم تار ےک ساوکس فض
 را لا رقم اھ رب ںوب ع یئایفسوکن ومرج بوق سارا ماچ یان واک ن: ب وت
 حاوی اب کم رول موش خردسال زاید یا نہ روبرو ااو لاد ںیم ت ری اروا

 ب اس وبا ایکو ام ارد الان مو انس ادای جیا ا ےک اے ےس ار ےک اکے س ل سد
 رک دے ور پار سس ےک ر یال زا طاب رب ےک وم تاک یکے

 ےن ایں ت الام ےک نا اں رب مک ںیہ لرز سیب مے



 نار مکے ناروا ی اقرب ب ستی رفا یخ rer مب ...le ..نورلخنا را

 ریا نیا لاو ےک تیس روا ییدرکت دانہ ےن یف )ها مالی... رش اکی تر تواضب ی ی را اتلاویا

 م تالا ےک یرخاا ب روا ہی صفح توکم کک ہیچ درک ورش ان اپ توو کیر مرا اد لالا ے تبارق کا رکذ پار یمارقی فا مام

 ار ویو اروا ےس آپ ساب کس شتر فوت لس مون: ایی اک اروا الا ناب یوم س ہ٣ روا یر کرک

 بکش بت نو نیم بوقلة ایی کن ارام بج روا ےل ےک ےل اقم ےک نا ذتاراوپا ےل ےک ےن رک نت ۔ےک

 تسلیم دارااک وک لوہا واب یوزر وہ

 “لپ تاک سافچ ارد ید ورک و ترا زوو و نیا ےن لا ییا ی مج ےس جوک الطا یس ایپ اس و رح یر

 ءار رر اما لما وا انخع ےہ اروا یکرایتخارارفوار فرط یک 6 لوس ویا سر نزد لی ںویتاسےک ساروا رھپ ماقم ےک

 بارا اےس یادوی نکرد :لماعم اک ت مولع مرچ ۵ن گرند مک اروا ایگ آں ران امير لقا زر ط یکسان نایاسروا

 یدلج ےن شم ایر رصاح اکن اج دوجوم ںاہدوجرواایکزا آ هک اس اوور کاج واااھشاوکل اوماروایلرکع وان ارح یک روا تان ابشلا

 یاد یک ہج یبا دعب ےک ےناج ےک نب دوم نار ای د لپ ےس ںاہورو ایت ےن لت ےس ںاہد ےس یا ارکان حو فرط یکے اےس

 وج یک اطا یک کیت اوکو اراعا تا هراس هک سا ےس نو یکے نوہ سب ناگ ۶شرم رواایآٹ ول فرطط یک مل

 قم

 ش ناروا ای الب فر کو رضا ن ششم اتم ےک الخ لاس اروا ایدرکل چپ ایلرکر افر کوکءاڈوا یس ا اروا سپ نیا ےن یشن انچ

 یکاتتماترکل کم روا اپ ےک نیب موم ولت نک نر اولا نارود یک اروا دانا تام تومن ات یاش ںی لک رگ واج ے

 سند بوق یو شوک روا اھت نووی نب رب بوق متاس ےک یا روا ےک رکن اب وکل اوحا برکا ایک ف ر

 اد فرط یک رق کا لای کھٹڑکن ارواایکر کر ایف کومل نب موس ارور ےن ناف انچ یت تصویر ارگ

 ےک لاردا اف ےہ یتا ھا :یکالپ یک بوق نب ب .7 0 0 0 ینہ

 ۰ ےک ناروا ن رج فرط یک ارداداچہباج کت لولہب یخ وایکراقخارف ںیم ا ارم ئل ےک نل ںیئاو ےس ںوھقاپ ےک نرم یب وکں اوفدرگ

 مایا ہدنایت اب ےپادذا ایٹ ول مار رکا کت سکی صنم رواو ڑی رکا نم اساکت ییہ سوکر حوم سی تن ےک سج یک شش ےن یب وارا

 ںش ت الام ے نام کا ایج سل کم مات سین ملت یف انا یبا یش نر یمالا نکءادوا سیٹ تبس ےن یار راک رش ب روج لش

 رب 7 انار LO ترش یدو رده نیر کرو

 دبی او ےک لئادداایلرکرضخیق رپ سام امت ن ادب نج کوا لاس یہادواو ایدرگن العااکت مولی ن اردا پد رے تکرار راے

 ےن درا اج ںیم نار ا طقلا ےس سیم ںوقااع یا لس پاپ کارو ارز تار لی اقا رسان يأ ےہ اوکو صا نب نو

 یچپ ےن لاروااوہاریپ لایش کتاب م لرے رک ایر کب جر رے اے لد تمر غ لاا ےہ اروا ھی ںیم مہیا کیا ہر

 تست لشگر یاری ارم هل سیم تجاع ینا | iJ) ایر کرہ اظ نالیسم برطع یکس ور مع لقتتم لپ

 نند ےن یل r نویس بس تا وو وناوہ لئاو جل ےک ےس

 ً 01۹ شرت ےک یک وبا ےن نارطقر واد فر کشک ا موک روا اید لاک فرط کب ارب ولاا کاروا رزق

 کنن بج دات لابد کن وی ;a زر مم ماسک لا اروا یورک روپ شی سلام ا

 ترذعمے یشنرمروا ایگراچ ماکو کیلا وراد ہوے یاران اح اکیس املا اد لاثربا ںیہ ےن ینا ھم مت ایوب لانا

 ترم اب سر ات نرو ادرار کورش اا ےک بتا نیم تیر رشک مول قت ین یا اروا یگ

 رب مروا لس ارقام اکر انب حس یداسامناق نیا تشاتردا تل ےک ےخ رن لی ہیلو واورم شوا

 ءاي ریس رادرم اک رمو سام ےک توکو یک یم روا قاشا گراد یک کیا لج ےک یگراص روا کراتا



 نا رک ناروا نکا سشیرفا لا Per م 2 نورلظىاًترات

 3 وک وف یکن 7وم فر یک نا ےن یھشزمہارتا سی لوادیم ےک تما ای رب بوق وا روسای یب موج ںی اتا یارو
 روا او فرن کن امر ایت اتکا فس تک راک ام فلک قر ما یاد ہدے رجم 7 شام لنوو

 ا را رپ بوقت شکن 1
 تک ست تما نو هشت
 0 0 فست دن کرب  ب وقف مر ارگ وک اوا ااا

 بس سا یک نا ےن نرم قلا اس ےک انب مون کس رک خ موکت عادات نر یر روا ںیم ںوزعروات تا لنت
 ی ا تیک دار مٹ وگو نج ہاری

 رفت کی زم لال نوت لی طلخا مارو ایا نار کود وع سیکھ ےک لیا ےب یکے نو 22ام ےک ایر
 رہ ےب ےب ےک لاردا لا ڈا تیک ں دیتا ےنپا سم شرم ےن یا ری ایگ کب فو ساپ ےک یم ےل ےک ےنوہ اد ےس نی مون روا
 ریتم لا لس لاری درکل اج اوعےن یا اس اپ ےک با نیک کروا ءایرکر افر کوک اوکرک ےن نوج ناب بوق نت نیلا
 0 ینا کک یک اج نوا یکن وناکن یدوحسیپ روط یف یا ناتو لوا RTE را تام
 لای ندا تل تا سا

 قوا 2 لات هنا کیی تر کک گن روناو نج یس وم ےس نیلی 7 ای
 ےہ یک نج یک نب یمن یم دعب ےک یا ادرک ناز وا ید تسکنشوکخ وف یک ا ےن رد نج لب کج خا ےک نے

 ںوقیرفں وور اھت ی ب لوے لء یز ارم ناروا ۔ ایکن اور ھتاس ےک ساره یکدلجروا ید پنوسوکت یی نج وام زد راد
 یی یار کیس نام کما نا ساقه کناره تک ادوچ اپ وک م "یوم نیو روش کت سی
 تارا دیر یک ید بل یک ری ۶م تاب سارا انتی بس ذرت تم اطا
 روا نایمردےک ناروا الاڈاڑپ ںی ا وا ار کس ورد نر کت بوت شوی 7 بید مک سرو اکو
 کپ اب ےک ا ےن وتموت یوم کالب ب وقت نی بب وا ار ہن ںیم کیچ اروا یتر راپ ند نج وم رش کچ نامدد ےک نب دصوص
 2 شات ار یا شر اراک ره جاری کس لار. ایک ول کت فط الیروا ۷ افر
 ic وک وچون اروا ایگ و یار وو ںی کن

 ھا

 ہر پس یر لارسن رک سبب بنام ی
 ےن لاردا اچ وکی دکن یدوسماد ےک روکسصاںوف دیا و ین: 00-20 اکی ادار ےک یا روات ای

 دادعا یلام یک ا دوا یکن ۔ رر کمیت ںی یو ہر ذ حت اسےک سرو ایگ اچ ےک داد اپ ےک ید بنی بوقت نا ی انور یر داپ
 لا اتم اید و ادا ےس دد کا کاپ ےک ےس ین یب یھب یکے ارواب دانید رشا

 لیک 8 ساکن اس را چ فرط هر مر را یادی کس موس اذن ای آف لاس
 جیک یم فارطا ےک رومزاوکک رجب نب زوزعس رر ےک جاو“ ناپ ےک ا دوا ےگ ومرات چرا مر وال یت ےل ے



 نار ناروا اقرب رب ںی فا لا ۳۵ مح. 2 لج.....نورلف اا

 تا بی را وادنج نی هوم تادا کاپ ےک اروا اھت فرت س کرد رن یکی لک مت ےک یاد ب ب وقالو ورواد

 ےن سا ۔اوہ بش سیم ےراپ ےک نولیقنب لیئاسا خشت ےک رباج یف روا لوک یدوحس نج ےک نایغسوکی قام روا یک ینو
 لر ے ات دیق ےن وکل اما روا یکل صا دانپ ےاج فر یک ں ود ےن ذارفارشک1ےک ںوم ویک وفود ناروا ءایدرکردیق ےک رک

 : _ ۔الم اچ ھتارسےک نادواایکن ج یاب یاب اکل یتا سا سیم جان ےک

 یا وہ ارواءایگمل یت اس ےک ںوکوکنئا ےس ہجو یکےر ۔رطق ق حت ےک نون ن دوس اب ها ی نو کن شولعربءانب یکہقاو لاروا

 AL تشک اف ار راکت ین یاد بقا م ماتم ےک تانا بج روا کراتا فرط کشا ام

 کش رسو ےگ وہ لوا اے 2 اراک ماساکت سرت نیا گنج نایمرد ےک وفود نئارپ لاو

 باب” ےن نوناکن یا شلعروا ہے ےہ درکاداہعمج زامن کل بج یورکی برکت راض تتقو شارپ برش باب ےن نوفاکن ب ورا کر صق
 ۔ایدھڑاگو نیا ندا اوکک 'یرشلا

 یلص کل نکا مرواارتدوجوم فرم ںیم شکار مرکوہر یہ ےس ٗتالاعو تاعقاو ےناو ےنوہ اردد لا ےک یا دوہاروااوہ درج

 ا تلفت رمش روا کاما اک شے ںاہہرہاایکو دار اک ت فن پاپ ذس صادر چیت اخ ےس ںاورادیک چ روا لوف ام

 فسا وز ر: کوما روا یوگا ولع نړی زوبا اویو ود پسار ایکو لتا ںابوے یلوبط بام رواایگہدارااک بصق رس

 ایک کون ارواب ےگ چ رت و

 لک ةویرگ روا اهن ا رس خر ےل کس ونک تن یر ےت ےب داور پاکی زاد رام رف یت اوکت رخ نا لیپ ےس سیا اض لا

 راز تا اپ ےک سا رس اقای سنگ “رواء ایگ فرط یکی اکر وو وی اوج ا یوزر عام

 : هیات ناز واک ام روا او شاهد فر طیدویموکم تسمه نو رم لڑ

 هزار یب یکایک دواں وہ راو یکے لا لای اچ فرط که واتش اچ« کول اے شناس اکا اراک دام

 یارک وار مہےک ںورکنل اےس کارگر وو کا افطار دا ےن ید وناو نبادواء درک هک رول ایا

 ۔ےڑب لی فرط یک رٹ ںونوددو ںیلء سیما اج لے

 ید بیتی لای چالالت لامپ وزارکز نیت یوبرو....:یج اه فرط شا !مروا تمولع یک وب ووا

 دوبار قر کو رواں سا ےن سا نیا اد اک ادوروااھتاو ایک ضق ےن لوک ن ہا ںاپدرواءایگلچرومزاددرواایگوہ کشیوکی قلم سم لا

 لا لس ےک ےک رک کام تای واع شے راپ ےک ہری ذوو کا ید مک سول ادیسیمزو ےنپا ےن لو دوبا ون: ایکو اگ آے قاد ی ا وک ول نیا ےن

 ممتا ےک لیا ےن ںی دوا وت یکت ضاوشرد یکم روا اباھا فلعرب یارو درک اڑا ےس ےنوہ ہری ؤ ےک چت ساله کیم اکے

 هل لس اپ ےک اے ادد کا چ یکن ونک بوح بادی: زو ارور تک اب سد چپس اوا اروا ایک اعم اک یار تروا

 سوک یک وادول ییا ے زاب ےک ےس رکے ںاوکی و وا اریسلاور ادور کروا یک کرا ےس سرک ےس ےس روغ ےک ورام رک

 ماعلا بوخرپ ناروا انب ےہ زووکوی زوار یس یئاھب ےک ساروا یوم یسرواء ے٤ داتا ےک اس روا اپ نو" ان سری

 چ نایمرد ےک ںی دولا روا نار کن بوو يور کم شکں وسکیکے ایا ردواءایکوج لوخت سم کر واری اک 0/7

 ےک یارک رس وطک ہے حار کروا ایک کف ر ط کی اکہ دوح کے لو دوبله نر کر ا ی یوا ترا تو

 _ فر لالایی روس وت یر یھ یا انچ او ڈاٹ یی اتما" نار ب ب وقعا و مایا دف

 ےن لاردا گلو فرض او یریقیدا ای او وب داراي شوم نایمرد ےک ناروا اکر لوت ات سه وپا

 _ دب ےک ےن انب نار گپ احوال کز وزع ب کوس« بدو اء یک انار نتت کاپ ےک ول نی زی زھلادبعں یم تع اطا یکن ا دکن ہدوحسم



 نار کے ناروا لا یترب رب سیہ رفا یلاش م۷ قو
 نما لک روا تی ندا سکس الت لوید نا یت | رہتی رھ

 ریقوآش اروا ید رنک یی راي اوس سیم ےراب سا ےس نارھکیہارینلا نج یب زوادیسفی
 -یکی رواج یکمھعےن زو سا سلف سم راف ما

ELیک ےل ےک ےن ال شو اقوکں و ےن ںو وادب ےک ا ۔اور کج اک ںی نمک ایت ا اور فرط یک یسک  
 و فأ لب و زك ا ۳ نویسم ۳

 رعب لاتے یا ا سورن ویران گرو اقا
 رنج لو بی فعل تن لب لوس دو شا ےک ی راردشر رود گس رب لار 7

 لاپ ےک زادکز ان ی ےک ےل ٹوک لو وا سیدی وا انکم اس اک ت سگوکں وج فیکس
 ےس لاردا ا تاتا ےک ںونوخ کک ن اےس اروا لو: رک ات سا ےئ 1

 هد و خشت ان تحعاطاانپ روا ایکن العااکتعاطا ےن درہ نمبر را کر ید رحلت پار
 یت ےک ا یر اتکا ناب ار اا لا شود ما

 روا

 را یک ۳
 اے لک ضم

 2 نیا کا

 نر اما ردا ں اپ ےک نادر نی ي اب تک

 IH سا ار اپ
 اقرار اک ا سم ناسمنلارطت  ہادواایاپ فرط ی کت ایاعوکل ا ےن ںوہنا ین

 درد لس بوک ب بوقت بج ماو اک وک یک نرو ارش رو جی ابر
 ایدرکن کی اوراق کلان فارطا روا الا وا رکاب لب فارطا کس شنا روز لک تی سورن
 ار اید رگ اپ نم زا 'یداووکس وان بوق ۳ زض فی ایت لوکس 007
 مولد ت0٣0[۲ 9 4 یک سجاد eG ایکد بق یم کج ھتاسسےک
 دفن اوہ لٹادرکن اف سم ا1۸ رم یم یش کیر اد مب ب وقع ایگ ورک ہرا ل ا کرار ا کھ ت ے ںا

 نوک مس مارس دما ج ںیم ںوعلج ارب تیم یو ديوار هو رگرم اپ سن دعو
 (هسدشن 2 ) کم ی مکن ادوار کت

 ناطبر تک ناروا ہر وک ل عا ےناو تیرشکاہدایز ےس بس ںیم ودعاصم لا نر یورو« اه کس هر

 ے اپام ساما شفار تو گا ہں سس وک اڑ ےس بت سیم سن ای

 ل7 |بج بد ا

 روش لو را دوا رد بد ور رخ سوا
 رقمی اپ سرت پس "0

 2 او تے روم پچ. کک ۷ اف ف رک 7 میوہ
 رب کس در اروند نا را یف اوز درگز نایک را ساتن ےگ



 نارھجےک ناروا لاقرب پ سیم ہیر فا یش fek مو. متال ...نورظنا را

 یاو رغ یک ات روا ےس وم لناد یم تمدخ یکن اوو تد ںی ےک وہ یو آے چو بم کن و اروا ےک ٦س ہاٹ یل ےہ! کیلا

 لس لوج چ روا تس ےس رو یکے سام ہن تاب یک اردا تفلت یک م وک یکن ا یف رمت روي و تک تو یک ن اروا یر اقشا

 یال ن اووجواب ےک ےل یکے تیسا شاخ ادرس کن اراک خورش ےید سلمی اور یغروا یراد خام فن ںونا تیک ر تر ط کن ا

 ۱ ی اپ ےک ںولاو ے ہر بج رک ںوناردیم ےک شوسوا لکل ا لا تقوا اسب روا ناو شش نیل کس تا

 رفا ےس ٹا نا ایف واءاترکع ہوکں ورکشلے ور وک روا فرار کس وب یو اوج رس لوسشرا 2 ےک رف ییا ےک ما

 تسرووآت خلک 2 روا وم مت ک فسیا نی نم لادبکں یہ ےج کر کذ مکا جج سٹ نازو منکر قلت تاجابش لق

 را باب روا ایگ کل اقا یم ح۸ *ددروا یی لصاح تربش ںی ییرداہب راہب دب دد بکر وک روا: دھول ادب ےک ےنرک

 019 - 0 ١ے ات اجاہکروا: شیشئاوکل ا قف حرورفروا ی عام کیا یاد ےن روا وکںوبانسکی کس ا

 ںوعیرش مر ف:اھتاتہرئیرمر ات ےک نا ےک رگ لاطم اک ں واک ی کی اب ہردعشرواء رب ءایسیس:ایمیکم لیوا اتا رک اطم اک ذاکر اف اترکت بحع

 کس نی مارو ایی بتا یب ےراپ ےک نید ےپارپ ساکن اھت ا تاہم ےک وہی التر وا اھت فتا ےس هش لتا پ ناروا

 تحت وار کپ روط یت تالا مته پا جہ اوجانب و شاد اب اک ارحب ےک یاری ایک انرہناشفاک یم ےب ںیم ےراپ

 ھپ فارطا ےک سارواء سبوس بر فرا راف ےس رم اھ یس نکالا ن اطلس بج روایت وش تہب ےس اک وص تیک کرک یی

 ہئوروآ ل وقااتروا لوا یم ےک سا لی لحم ےس ےس کدر ب ےس یک یکب ارعاےک ںؤسروااڑپ تا یم نوح ا متا ےک ںوج فرا ارگ مز

Jكار نا لاکےک یا کی کے چو اروا ءاھتاضا ماکت ع اطا یکن ارواءاھتاکنچ وہ لصاح یھب ذر ںوتالمےک ناے ا ویک  

 ےئل ےک اتلس روا ایک نرو هست لار وات ناب ےس اےک رکن اطعااکیرادربغامف ےن یک سکس رہا اوہ یر کرکے

 یو ارس کاروال رک ل وت ی اوج کالم رش کت فایضروایب دح

 ہوے جیا

 روا تا انا سس ںوتفں یم برخم وا اھت انماساک یاب رب روا تبصرہ مامتمےک ناور تو کن اطلس بج رک کی ویسا ار

 ردا ب مدت کال ی اف ںوہنارواءایکہ دارااک ےن رک وفرط کش ام ےن لورادر ید اصم اے لات ام تا مدالب

 ےک یسک ا ایر وای یک عت ےک نور نقاط وہم روا ۃرا الاراو شرم کے شا ایا اف ای ےن رکاسفوتخ ںیم شئارھ

 دپاممدوروا ج ئی ٹچاےدج ام لرے ںی اکے سالی ےل ہم ذ ےپ اماکاکدج اسم بیرختےن یاواایلره دار ا تابا

 یقازتفا سیم ناروا ایگ ورک م ر اکا ےس ےک نب م موجب نانعوبا ناطلسروا ےنوہ مک ےک تمولع سم ارس نا زوج

 _ - مال شن اسان کیر دو اکسیر کد تره کای ایا

 ہضیقرباطسوا برشمروااو حر اف ےس ےل اھم ےک پا ا نانخا بج تر الامر ارداف ر طسوا برش کن انعوبا

 اي درو الج ے جو یک ں ورادربتامفوکل ا بمجلم تقد سا عطر لو باکس اس سده بل ان اولا راک

 را اب لبه ذس لاین اور فرطی وس لنا موکس ا ےن یف اھت اتکرودارااکے ناج فرطیکب رخم لم ےک ےنرکب لط نان ادواققت

 ایکددارااےن کم یو فر یکن ا ےن ننانخوبا: کود یک اں امم ےک اروا ید انپ وکلا ےن یا اےس یک وکاروو الاڑکاڑپ

 رواج ےن اسےک سا سیر ۵یم الاول ور برایم رگ گچ ھا ےک ناوکرارداو نم نومیم نب شرافرزو ناروا

 فلکه ها رپ ںوتسارےک سا اکر ےک ےل ےک کارو خت وک کاک اردشیر هک هرکس ام او

 واتس ال ناناانچ ۓئاجالچ ےہ اچ ںاہچ ہددواےدر۷کک کے ر بام ےک یر ملفا بہو کا رے اروا یگ اب ادرک

 ی وکار رھعین ےک سا سیم ےنام ےک ملا سویا نئاطلس ۔ایکو کک اے اروا ی رکے لا تداع بصروا ایلام ستاری

 هراس تابش ای بلا دیک اچ بس ترس "یک تور عمےس ا شتان اوج ایک ورت فالف



 نار کک ناروا لتا رب ری تیر فا یا "۴ موس. 2 ...نورلظن ترا

 رخ انچ اھت ل ئاع فر طی ناطاس که ماصموو را ات رباع ساک مکه لس یا یا 1 اجا 2 ےک
 روا ر نایک نا تلکس کا ےئ مات دوا یاقوت ماند ها
 ۔یکتساوخرد یکدد ںی ےل لمس اے یارکاچ

 باطن ےس ںوراکبا یو روا وب عن کارد روا < و عل ےک ےنرکہدم یک ا کوک اس سم نوش ےک سار
 رک ت وھاں ور اکرم ےک روا پاپ ذچ درو اپ شندرهاقرا یکی ادرار اس و ی اوان اےک کک

fپا ا ےک سا ےن ںوہٰناددا ایکس ما زا حس لو نا ایدز یک خش 1 نیرادزار شکل  

 رواہایگایدرکل یی ماتم کس فسا ںیم اوور را 7 گی ک ناروا وز موس اخير مت
 ی ارت اگ بک لاک ابی سر ابد لپ ےک ارد« لس لبا:تسدک پاس شادی ۱

 نامل نب یک ےس اروا ۔ جایا ےس یم نھ وک شام تالو ےن نیر ماع رواہ ب رخ اطلس ےن ہار ہت نہ مر زول ا 1
 ره رانداشا اب سس نیا اقایک ا شم یا ابا ےک تمور وا ترابا ی اوا اروا ایت اھ اکہ لایک موردا

 یار میگن رها وز | ورب ۱
 ایک ئاب تواب م فالف ےک کا ےس دا زایی ےک اےس نانا ےک ادب لاسدنچ ےس ئ7

 سار کے س یا لے لی تالاحہدنایقاپ لادن لا نرم ما اکا مولعمب جی ( ںیہ تام رفت ران بحاص)
 روا: یک الا ےن ںویمد ںیم ےنراب ےک سوک یک ارب یو دعب ےک یگادر جرم کردو کریم ےس برخ مے توا یک

 ید کرک ے ج فر مان ریلجار گن نوا, دیو نر کرک ۳ 8
 اهیلع نمو ضرالا ثراو همللاو بس اب اک مزدا بلاک ا تو کک ن تلر کیت ب تموت کلا
 رفت

 ںوہن لاتے ہر سوود الع ےک ناروا دما یر ا جو اسم لاقد نام یتابہدالع ےک ی یت تاس نا ۰ دیراصم لئاقددنام یتا

 س ے لمس لایق دلاکدتس ل+ نا«بس ل هر کلا اقا تک ایا ور یلادیمروا ںویٹ کلاغ
 ی ا ی سا طط ابن لار واچ له کت اےس ارم ےس بناج یبرخموج ےس دابآ کت ا یم فر وردنا
 توپ ےک ناروا ےہ ام ےس چاپ تاچ ےس ہدباصضم ب اک اکے س فات ںیم ںوگولدواےہ کیا ےس یا ہت ںوہورگےک ناوج ےہ

 لرد انچ اج کت سوچ ےہ ناریمروا کا نام )نایک ن رد لی لوا ر رنک لگا وچ ںیم ن نازی یا ےک بام فرغ
 ےسوا ںیم لوم ےس تغرد فور ئا“ ناجرا رجال واش عرس رکا کوکو ناروا نی رابه ھا یا اھ
 ںیم ےت زوج لک نا غیا ںواچ ےک ںڑنخرد ناروا 2و رک بے وار ا و ر نا کول
 ۱ 2 نت رو« سد طبل زره ءےہ انوہ لاد کا ڈو ھوا کر یکی جا وو یا لتووروا

 ۳۹ رپ رے اگرچ اک وراپ رد

 تہب اکں دین نارپ ںاہج ےہرہش ایہ ان تشو فری نرو لشزوا ںیہ لتا ےک لو اوج ےن اکھٹے سود ےک نااوا

 وبا اطلس ارد چسب ےکودرگفورحمیناندارفم یک کراس ین اروا +« 2م رک 1 شر کس نا لاپو روا ےس تاچ اپ صحا
 یل یلغار اک ادب کاروان الا ےک اد ھھ نی ندامت نج نیم نب میا | نام کس نخ
 لا اش ہر و رر شش ب ارم ےک نب نر وطن نر ناسا اد ہام نج
 اکو مک کسا ۹ کلر ین ادب < لار: سنا ایکس نج اے یتا ترنم نوت نج



 نرخ ناروا لقب رب س تی رفا لاش req مسح... مت لج ....نورلق ارات

 ۔نیٹراولا ریخ وھو رمالاو قلخلا هللو-ےت ےلاو ےنرکل وسو یواز تہب کوس راس قاطع مس اجرا

 را انس شان ایسنا دیر دام زو < لار دا یک رایت کے کب ےس سیر کیا ےک ہدعاصم ےن نو

 لالہ روا ءار ناب رت خر ےل ےک یقرتو 1 سو در پاي اکے آول یکن اروا ےن رک وک ا رایج

 روا امیج دای آے 8 ےک توکل اق ورور کا نم یف لو کی وا نیک اید رک مت ںی ںووسوکواسفےک یاذدد 2

 لٹ عاق یک یم لو ییداو روا اھت یر قرداداباداکردب نیم یکجا تااپ شاپ کن رو از ںیم ودا ےس یا روا اترا رشتو ار

 دعب کسر هام کت »روا کج تس لا ےن لی ذوباءایلرگض رپ اوہ درکب لاغرپ لاوکن ا ےن ردب نبا سیٹ اھت اک ہت صفی دا: اھت اتہر

 کوٹ ا

 ۶, -ءیٹٹبٹی, 77 ایکاواےاوج یک لار هک هو وب پارت نان بک

 7 7 ایگایبجلاطماکل ام ےس سارواءایمگالچ ہر گے تار کاج علاج ںیہ دوپاروا

 هایم لو سا شوش رواایکم آں او فرط یکو رضحلردوب ےک سا ند ابد گی ان تعاطااناروا کر کت عاطا اراک ا

 ناسا نان نرو لار نوار راس لا کتاب رکن بوق
 ناس اچ ایکس ےب دمر کسانی وفرط کی ارپ دو ےک یئامنہار ےن یگان بیانات شام روایی رط

 اسمارت روا یاب فرط یکہنایطوکس ا ےن وبا اپ کس پاک قد سا شب از مار

 لا اپل تسافاشم کس اردو روآل موقت تاپ اد ربع نیا ب وقال بچ ا ر رک اطا رک

 ےن آک تر فا یداو ےسا ےن بوقیل ویکی شر کش فرط یک اا تا ےک وف کی مو ےن ںی ددبا یک تع اطا یک ا ےن ںوکولےک حا وودرگ

 ےن موقروا اگل ےن روداد شکم رکا امت ساک ءایک ا ام اکرم د کج نریم کن کج ناب داريد ب :

 یاب ےک نم دعوت دا گہ لو ںیم شرک راس یرلج شوی او ادب برق دعب سا ورک کریو اروا ایک ییہ اک اا

 ہوروااھکر مما مان اک ا کت ت رم یکن د اپ دایرکت عیب یکی ان نار ب۶ یو آی ئا ےک ںیہ دولان روا ےک گا عب فرط یں وعلقت ا راشم

 1 “و دعو قل اقلاو ایک تا اک سوک یک ورا ھا ےک نا یھب

 پا یو دعاصم یش موقینا ےن ییدبم بج سیم ندد یگ .... :ت الاعددماصم ےک ےھت اون ےک تمولع یکن یر صوم سیم شرم

 ےن یئاروا اھت ایدرکک رتوکی دات یک اشت لٹ تو رشرواء اھت ات اوکب رقم لعارب سنا مرکی یک کد یک روا ایکز ام آ اک تو

 و ماکت وذ ینا ےن سا ےس چو کا ےس کر اکا اک کس کا وج یورک حار یر فلک یو آں ا ےس وہ ےک ر اتضاوکل الاب رفگکیصز

 ےنوہ ےک توش یہ ارواب یکے م برد کرک کٹ وچ یگ نی ا ترطیاروا ید ماناک نی دعوسوکن ےارواءاھکریحلا

لو یکن وہ مک ےک تو لار, ترم کر الات ترا اوج لپ ےن
 اب لے یر سارا اھت ارم کر 

 )فرق ہر ارم سس نقاش اس ی اوو روا تو طرز بقا تست

 نی دعوا راهه جز سیف( کت تاک فرج تارا گن سی ا) لو تحقیقی رپم

 ناروا ےس ےک وہ اڈے ےس ںیم توکو یک دینی( لاک اب ںیم لویتاس شو یرپمج )یو ی اقر آےک

 رو اهن وب تورو وب راس من ینا لا ںی یھچل صاح یب ںاہ ےک نم لادبع ںیڈے بو کت بس یک

 ےک توم ود ےک ہر اہ روا کک ےس رک رخ یم کل اد بہار ےک اےس تہلکہ رک مکا ںیم ںوقالع و وروا سس

 ماد لات نیز یار نگار ابهام لر تکرار ۱

 (ءاشب نم هیزیهلل كلملاو ,بابلال یلوال یرک ذو ةربع كلذ یفو )ےک ےن رکی ارگ ب نا یو آے روس یر دات زی



 نلار کس ناروا لقب ب سی ہقیرفا لاش ۳ مسح .... قت لج .....نورلف نار ات
 (مرمزا ںیہ ےہرام فا راے لا درک 72200 7

 ںیم مایق ےک وف یک ناب وب لو  ہعاقلا ے بخابجہ روا ںیہ ےگ ثص تاناشن ےک نل؛ با تیت کی دہ مالک ن
 ناروا کولو ںیم ناروااپدرگل شاد لگ آے جو یک ب صحت وا تی رقت اس ےک یکدہ اردا Tg قے تالے نا
 هد لک سپید یک و ےک ںوناوج واک ود اصم یش یے ک ناروڈ گپ یکت سو یک
 رکن کروم اب کس اش نا ادیم ےک ےن رکب صحت یم یربم وذ ےن اد لت ےک للنت یہ... للم
 مئاقد جس کآن ایمرد ےک عنارواایاتی را یک لا ےک ناودکسک لا هم لای اب اش کس نا یک سقم
 ے نارئانچاب جھک مم ںوقالع ےک ڑاردرود شش لو او لک سوکت اکن اےس ںیم سیف نامہ ےک قت ےک ناروا یگ
 ھتاس ےک وشو ناشروا تلقین ایمرد ےک نارق یکم ماما کت ن آرد ےک 7 نا لاتے ر سود ےک باراک ٹن اوج وف
 رباط یاب روا ےئل ےک یاسآی کت زاجادداےہ اچ کی رایذ کل روا ںیہ تاج ےھھ ڑپ ماشو ےس راپ ےک کپ ن آر ی اداب وم
 ےہ ےک ل تاقرصپ تداین کلا ناف لس لورم ولت اب ایھفلوہدرپ ےل ےک نیرئز ینا ئل ےک ےنرکک

 روا یگےئاج آبا انرپ برغ لئاروا نرش لاا تم واک کارا یگ تموکعو راہ ہدوکن اہکں یہ کر نقی ےہ ےک ارم ےک دامس م اوو روا
 ۔ےۓرس یش گم تیرا ےک کا دانت ایکو دعو ےس نا ےس کدہ کا جک ۓاجاھچب رب نی

 کوہ عئاتےک ناروا مدق شک ناوو ابی وج دعب نامه مرسی نام سموم ۃاط
 فی ہدیاصم وک روا ےس سم نویس مال نب رک تولا راور م ےک ناروا ءس لم تتاطروا ت ٹکر کن اکے س یا بس ابآ
 ےل ےک ےناپ ہلخرپ قولخےن نوک ود ےس سی ناپ ءےگ ںی رکرکذ مہہ کاج یھکتسولح یم قو فا یکن ارواء اھت لصاح زازاروا تزمع
 روا راتو ا روا اوہ الما ےک دعرساک شئر موج ںیہ ڑاھپ ہدربردا لہر یقاب لم ند یل یی نش فورم نپادورواالرکی اتا
 وہ بج ےس لمصاھ بر م کیا سی م ویا ےہ یکے نہ بجرقاکک شارمروا ےس چو یک وعلق او اروا بس کام چرد ایم رداکت ع اطا
 اھتہن اد اوٹ در تا ےک نا اک و دالوا یش[ اس ورک نان اھت اید گود ےس ناول ب ابا تو وا اھ ایلرکل ٥صاح ہلخ ری ہداسصم ےن نیم
 لر سنن ےک لوج لیوا یئاھچ اوکنا ےن ںوہناانچ ےھت کوا م دایی رود کر اج سوار ہن

 اک لوہے روا انت تسود یک ا ےس سی موقروااقراد سا ڑپاکن ارگ نج لہر تولز کس نان بوق نفس
 قیاس وب رز( يا ار موج ) ےب ےک کا یک اپ ےک ناطلس طخ ہو ردا ایگ اراب ےس ہجوم یا بی نوت ےک یٹایدملانئا

 لس السا نمروا_ايگو ایکس ںییراوس یا ےل ےک سا ناطاس بالش گر لک نیرو راک هما
 لس بول نفسی ناطاس آیتم لس یا میکرو یزاپ لو ےس جو ی لا شش تااپ کس فسا گام
 هو ءاھت اع غخروسرورشا اکت مو یار جو داصم نب نار مکر سولا ناطلس بج روا _ےگ سرک کزوکے ھت سا یم تاعقاود تالاع
 یاب لم ٹا تمل روا یو لصاح تصوکورابودرب نادتاسےک ںواہپ یسک خوا ےک نادر ابو ےک تمدگکددرواا اناج
 وک اروا یک رقم ےک ےک ےن رک ل وسو ن ناروا تراک یک مامور نب یک نب کوھ حب ےک انآ تموت یبا ےن نئاطلسروأ یر

 رو بار تست یار وا ترا بارس ےس تموت ا کت ولام ی یی چن ان * ۸09 ار
 ا اکے مو لو ته گل ایت ارم تست لار دانہ ثراواکت یب اڑووگں ولاو نادناخ پا ےن
 ۔ ںیہ ے دنن یکے کس تور مارو
 زواء ایداتب نار کوی پنج ھم یئاھپ ےک سادعب ےک سا ےن ناطلس ڈا توان بج :تنطلس یک یکم رھشروا تافو ی یوم
 رواں د پنو تام دخ کم شوا ڈے اے ناطر انچ ایگ تیک کلام هیچ اه طبس لب پاس



 نارمکےک ناروا یا قرب رب سش تی رفا اش ۱ موسصح 2 .نورظن میر

 ےک ںدرادر ےس ر سو دروااہس ڈر ےک بارع اھت پرست رخر فرط کت ورنا ےن ن دلم بجا ی دانہ اورم ناوی انعام یم نا

 ےک اورد ےک دص ےن لال یش تبیعضم یکن اورق یم تلے بج کک تل اہ ہفتے ںیم ںی ار مج ےک ناطلس تمام ارس

 بجرواءایگوہ یلاکے ل ےک ےن رکرودوکت الم یکل ئی روایاب مارآس یم سے و یکس ا ےن نلاطلس ادا رفا سپ ںی سرے ام

 ہڑبایرناکن سشاوبا ناطلس ثعع اپ ےکاوہ یت بج رکک تںاہیب سین ورا سوپ سوت ادا لار ۱

 ای یکن اطلسدعب ےک اد سا ہےہ دحرس کیا یک ناوجاید کیپ فرط کیر م ےن ںوجوم رر ےس اھت راو ںی قش رقت یکدم قر

 اھت باغ پاب یس اجا یدک ب رخ کوان الا ےب ےک اےس فر ینا ےن ںوہناداءںیمتآ یم ئل ےک جدوں ا

 رعب ےک رجا قاو یررتس سا نسوبا ناطاس 7. :تافو یکن اطا روا تسلگوا اما راولا ری یا ناطلس

 نج اید فرط یک ب رخو یگ نادر بری کد تستر اوایل داولادپ نو ایکو ہدوتمفرط کرنا شویم

 کس هتل لا يا پچ فرط یک تگ م ےس لاو يه مت اکانت ایکس کرک یں اہ اڑ لج ںیم

 گنج سیم فارطاروا تاہجج ےک کر ما ےس ناتو ےس ےس ا یکی اوایل رکی نوار ٢ے وم ےس وف ٹا برعےس مٹرواورباصم

 ہوروااھتراد ساکن ارھش کر زی زھلادبکں یم یگدوج وم مدح یر اروا ای کاھب فر یک وڑاپپ ےک جات ود ردااڈب انکا م ساکت ساتواں ا اروا یوم

 واو ےک ےک ناروا ےس دانچ وک اطلس وق یک اروا ےس ڈیزل دہر وا ایک ۔رھگے پا ےس ا زها انچ ہمت ےس سیم شیخ ےک ناطاس سا

 ماب ےک شام ےس ی ارواھک فرط کشا مکا ب رو مامان اطلس« سد سیم ںوتلکہ ١ن ںوہناوایکروخمپ نیل رکل وق

 ےک ںی کک ھر ہا ییہ لاتا ن اوبا ن اطلس رک کں اہی اھکر مک ام کر وج ف ےن ےک ر نا ارواالاڈ 5اب

 انک پ رانا یا جین ےک یاد افد سروا کت سز یکن ا ےن ساےڑپ تا نبط م انکار ار لوبیا نوبت ب

 ناو رگ وک او اروا لو ڈول یکن اطلس+ دریغ انچ یر ب طے “ی رم کر ماعرادرسصے ڑب ےک ناروا اھکررار قرب ہی یتاھشو وج رحنا کروا

 اف کبک وای کرگیا ت زم لات اک ا ےن ناطلس: نئ اپ ےک

 بنات او کد وی ال سره نهار یاب کرم : لات کن انا ناطلس+ یار یک و ریاصم یرمام

 بلوط نک اکی انا ےن سا قی درک ر تم یکے هل ار ورکر اخکر ماع رس ہدباصم امت شش ۵من اطاس رب ای دانب

 ےن کت یافکیک اردا کری یکم ےک یا ےن یارک اب« دار ناب یکن اطلس ےس ںوم اک ل کش بے تب ےک ار رو او ید ماضار

 یاب ز ودور ابا بلغ دیعس یی ےک یا ےن یوو دوغلار مک یب نیم زو ےک سارواایکوہ لاقتنااکن انعوبا نااطلسرعب ےک یا یک ادر دت یک

 2 اکن اطلسوا اس ا 1ہو ےس چو یک اھت اتام ایا دی ایمر دے لںوود ناروا ءاھت ادص ےن اےس و یکے رواج رس هی

 ںی ادرک رق کام اک کام ےل ےک یلارگی ارم اع ے تافو یت 1م یب اوج وے پاب ےک اروا یوم رن اور یوو ایت“ رت تای

 ذچس ارم ازاین نرو اک تہ شراب کب رخ٥ ہال را رب مگ تصور او ناطاس کے اہ ایک لمت ے اوو

 ی ساروا یک ل وبت ترافس یک ا ےن ناطلس ایکن نو یھی رس ٹی ےپاروا آر کن ہدفو اپ ےک م اسوہ! ناطلسوھت ےک ںورص ات

 لگن فر ط یکن اسم تا ےک سار چپ یکدم کا ا اک وتی اوکل ا ےن ناطلسا رار کرت ییآ اپ ےک کا ہوروا یکی اور ہت یکی راواٹو

 ساتار ل اقام اسب اطلس بج وا اتکا اے ناطاس وار مھ کلمی ےس تافد یک ایک اپ کس ادراک

 (ہقلاءاشنا) ےگ مکر کذ مکا مج اين نر توش برخ لگن ہار پن یرعر تب ےک

ک ےنرکادوپوکی روا فاش ساروا ےھت تاقاتناتسور نایمرد گرام روا کس لا. :توو رهام روزا رکن 3
 ےن ںوہنا ےل ے

 ہنررقم اح وکی یاب ےس ساووریک ايام یکی روا ایک اہل اکو اتتا ماع ےنرڈنادب یر معےل ےک تا کش ا روا ایلر کدی تپ

 ےن ںوطدایدانب ۸ اعروا نار ةع کی کر ماداوروا لو رابط شما ےن ڈئادب نب رگروااھترادم ذاکم ایک اد ورواےزمک

 یا
 اور ی ومو



 نار کک ناروا لقب م لی رفقا ۳۲ مسح .e .. نور نم یر
 ۔ےس ییرکرکذ کام 0010 وکل قادر واایلرکریقوکن مل ادہکے ساواک اپ کس لا کک لت ناطاس نب نس لدیع ریہ اروا ایپ اپ کس ی اس اطلس نا ل شاور ےہ شتر دیبا اطاسرای مت

 یا روا ایک ورک ممے فرط یکی افر اتا ےک نور سرو جوف یکن یر عونہردا ئگ وہ بارخت اماع نئایمرد ےک ر ماعدو ار
 ٠ بج ءاھتایدرکن یکن ارکی کوروکماوذو ےس لوم شاب ےک نا ےس ساک سا« تکریم کس وب من تسکین کس سا ایپ شاہد رپ ےنالب ےک ان مون: ےس ےناخردیق پا نک لادبردا اھ نر اح دوخود دعب ےک سار هاو سیم لیشا تیمم و قا ےن
 لچلاوووروا یئوہ م ی تاقا ےک برضم نا ےک ر ےک سار وا رب یک یب ےس ناقاھکی وک را سا ےن ںوننا
 ۰ گن تی لد لو را ری نرو ن وقت اس ۱

 رو وقتا کس زار ےک نا ناطاس ایت نت بج کک تله. : لاک زار تن بلوار
 نیر معےناچتب ےک ال چے درک تنم هرکی ایل لو ےک ملاسوبا ناطلس نم لا وبا اگے آہ رکن اک اے کا می
 رباب ےنپا ےن لنا وبا فرط یرسود ہایگالچچ سیم لب ھگےک لا رکے ب وک نیا ساروا لام ذن یکت اج لا ےن شات ايم شادی
 ما زار پکن اطاس ےن ارد بدی نامر کب مار وا ےک یا ےن ی اروا ۔اتریق یم گا امکو درگز مپ نوا
 ےسا ےن زیزھلادبمع ناطلساچتپ ےک سا نکی یہا سوو ڑرک اپ ےن لو ادوا ایگ آے سا تیر کشاےنپا سم 1و ہدردا ایک
 یب ےن وان م علت پا ےن کارا ےک ی لس ا ےک نا ین اوا ایک ب لطوکرماع ںی ترافسروا:ےاہرآےگ ا ایج ال ڈر کل ےک ہکرایفرگم
 ایر کالج ا نیب یکودرورپ ےک تموکحیتپارپ ںویرادلمکیکں ادوا ضا ایک عو کں ودارارو وک ناز عناد واء ایگ لش تمرض یک اوور را
 سا نکیل کرایقخفا تعفادمتاسےک موق با ےنرماچن انچ کج تا سےک مو کل اروارھاع ےسداگدانپ ٹپ اوکو اشوک ا ےن لا

 داخ لیک اےک کر کیر راک ناطاس کر ری اروا ایلرکر ایر گوکن ا ےک رکج رپ ہصح کیا ےک نیب دای درا کپ اے
 کن ا ےک کور عام کن اروا یک شر کش فط یک اتا ےک ںورکشای خسرو نیر مو موقف و ى۰ لاڈ
 _ایدراما سیل ےک انک

 ناطاسر کان, ییری وکی دوا ءایلرکر رکو ا تفو ےک نک ٹڑاہپ ردا ایکو ہر تشر کاک ارواب بلغ ماع ویا ےس ا آن یک
 مس سارھچپ وا اڈ رکالب ےسا تیر کادازامی گر ۲ فلادیع ےن ا بج روا ید جس رظحلرکل اڈ ںایڈیدواارکدیقےسا ےن یک یال اپ ےک
 ایوب اتکا کت لادن گرما تا کس سوت سد ادا اس کس لو لا اا ےس کمک ا نا اطم ےک
 سرود آل اپ کس لار دم تکاب لب ےک اوج بدن نار کولا ےب ےک هاب لای تساوی ا ےن ناطلسروا
 ےراپ ےک یئاعم سارا یدرکف اتمی ای صرع اوت فسا سٹ لیا ےس ہو یکے نم کت بس فرط کت عطا کیت کس
 اف ها تسا فس ناطلسرو ایل بایماکل ےہ کلام یاس ہد انچ اھت ید روش ےہ ےک ارب سا ےن پاپ ےک لا
 لی و م برخ تافل دان اطلس شورا ولت کارکنان بجا لا لب لر
 اپ ےک یر ھی ی ا ناطاس نب سودا بلاک ج ںی لمم توک یک یک ی دیک ایا یکم یر
 ٠ےاپ راچ ےن رکاھٹاوکل اوما ےس تقو ےک تموکعیکپ اب سا ہد کر اک مار ارپ سار چپ ۔ایدانہ رادرساک میچ | ےن ساوکس ماع بیول
 ےل او یر سیم فارطا ےک لوسوج ال اج ےس لاپق نشے ک هاو یوم انها نیرو ایکس ےک ےن رھکل اقص یکی اےس ا ہوروا
 ( یی شالا تراش )و٢ نت نا ت ہے یگ اف یک اردا رہا اپ ےک ناروا۔ےھت
 رواے اد ے انکے ناپ اڑ اہ کن اروا لی رک یپ ےک لود ںیم ہلماوم ےک تموکحر ہڈی... :یراورس ی هدر
 ناسا س لو باغ هاص+نزموببسج رانا رس و روس نا لس از گس نی دع



 نر ےک ناروا یارب رب سو رفا یا mr م دلج نورظنا یر

 کوو کک تل اہ لی آف رط یکن ا لی فروا یک فلات یک اپ ےک رک ع الما یک ںیہ م ی هم کارو تر را

 ایکو تاللارعس

 هان عئاتک موق کس ادواابدارگوکں وعلفس سا ۓ نوت سو یخ ارب ہرصاحعےک سا سیم وف یکب وقتیل نب فسپپ روا

 ےن یاری اھت بور کر رق کام اک اے رو اھتایل نجم یھ یک تییصو ےن پاپ ےک اے بجوکی ںی مکرر پکے ن وتعب نب سوا اطلس

 وک اےس یکی شر کج لا ۓ لم سما کی یں اہی ایل رر اتر ںولاو ےنوہ رر گیھبے ادا ایلر کرا فرگوکں ورادرسےک ہریایصم

 ےنوہ لکھ یر لندن انچ ایگ کلک ارم یمادملاو ےک سا ےس ناپ ز یکن اطلسوجاہدرکہبتشنکخ سا ےن سنی ادراک یکے کک اہ

 ۱ ۱ دیو لاک لواو

 ےک یا فایل ا باردا یگوم کہتے تاب کا ناطاسروا ےگ یر زار[ کارا رونی پیتا ےک اروا

 ہدناب یاب روا ارم بج روا۔یلاھتس ےن یارب ت مولی کو دیدیا یوم لار سیم سارواایالچ ئل ےک ہرصاحعےک ناملۃرکل گے ےرمڈ

 یکے ورش ےک تموت ی ویسا روا درک ردرشانرکت فل کروا ید کے ہاحم ےک ادب ےن سی ئوہ وبضم تو ی کر ھا یم

 روا یک ےک یارک کس اھت اےک کام شکر مےک ناطلسروام وا سیمی شے ہدرین انچ اب دو یھب نیل واک اغار کی اات یا کیت

 ملاسولا ناطلس بج کک تں اہی ےک وہ مت ںاپدروا ےک چ ی افرا مسرت روا یارک کم دیمرکروا اب درکل رب فو تب زیرا ا

 با ےس اردا آلاپ ےک سئارلادعس نم فی قا لا ےک رٹ وا ایگ ریتم رب اد ترنج کس ناب

 _ایاورگاموبف یھ واوکے وع ےل

 ما اک وتی کل ا ےسا ےئوہ ےترکل ایش اک تب قیس سا ےن سذ تموکع قت یک ںاروا ایک قبر ش ےل ےک سا بج نان

 بخت لا کس ناسا لا نب اع اک شکار م دوا راترکت مومن اکے نام ما انار رقم

 ۲ اھت اکر سنا ںونار کک

 ےک ام دردی خیام ےس اب یا کا ےک یارو ات نکرد پناه ےک راج تر ادد ےل سا

 ےک یئادبع یب ےک سا ےارواایدرکل یکے ارب یک الفودع+ ے یتا ییا ماروی ورک وک ئادعس نم فسیا ےن لا ںاہج ایا لچ فرط

 ۰ یگ ںیٹاو فرط یر سودا ایراد هرکه که تست و تام 4

 نار لاردا ے رہ پب نخر ےک لرب روا رو جات هرز ےن ارپ نایمرد ےک ناروا ںیہ یو ڑپ ےک اہ ریہ و

 روزے تصولع یبا ےن دنئانپ کف تک اہی ۔ ےگ وہ گالب ید آے تہب ےک نیر یم کن اےس جو اے کر کرا ج نارد

 ر 0 کد یخ مت اتو دیک 99 روت
۰ 

 ےن یم ار وااھتے یارو ےک نب دحوم ےک اپ سا نیر ...:ت الاع ےک ہدرب یب دعب ےک تان ےک نک ادبو یت

 وتو ارم و کر درنظر لاری ته سرو شر سرو

 گام رک

 نالت کلش ےہ ا دوای ٍ  2 نمدی وج اھت ےس لی ںوراور تشر ےک رپ نہ ینہ روا

 ےک تعاصفات ےن سارواےس یکرکرودوک قت سارا دیش وا نرو وس یداو ںاہجارتا یم یم ےک تحاصنات ںیم ہ وک مارو رک فا

 روا نئارییم ےک ںوس ےن سار چپ الو با ادا زا الت یار ایوب ایرکض قرب سارکن پے ںوھتاہ ےک جاسکے اق

 ےک اروا ےہ ہنوز فرط کاو ورک ایلر کری ںونطو ےک نا گا وجد برے کہی ولی سا ںیہ ے ںیم بیرتیےک بارخاوج نامی اجاج

 نا ےک کا ےہ ہجر ای کرایا تع اطا یک ا ے یت ے تہب ےک اروا کا ایپ یار اداس فنتف ںیم راوجو برقےک سس یب رذ ےک نا



 ارم ناروا لقرب ب ںی رنا یخ ۳۳ ٤ مورخ ..نورظ نیت

 یورک وں وتار اردک وا تے وج اورو ارحب ےک یارب ایک
 وت ن العا ساق وج فر یک دب نب ایر مارا کت لامپ نفس لو بنا زور 7بار الام ےک اوت

 کلا شهری تا ےن رک یت ےس ےن ین

 سارو تار انس کتب فرط گرد اس عین یر دعو اص بھا ےس اروا .:لاوحا شرک کس رپ نب یل
 اسکی ےن کا کاما ناروا یک ےل انپ یم عی کن ید دو سر رہ لونا رتا سم مادران اچ یر لایک وف

 ردب نج یگیدوا اہ آ ٹول فرط یک مرا کت سک ک انعا ن ار درک و و حس تہب ےک ناروا زید تا او ادر
 د ماتی تشات پا

 ےک یک ں یا ے رپ نیب یلع ایپ ےل ےک ےن رکک نج ےس شا جم لت ھتاسیک وف یک یدحوس وک ایلروا یکن ھج ےن ی
 ین روا يورک ق ددب نب یی ھج ےن لنا رداکرخاایکر رقم مکا اک وموت یب ہی زہد سا ےس یر دحب ےک ساروا ایہ ڈا نئاروا یگدید
 اوم یررب با ںیم لول روا اچ او ےک لصاح یلاماکفا یھب یب نب دی زروا یر یتوہ کچ نایمرد ےک ںودد اہم

 رل رک لوق ع اطا یکس ا یکے اپ ےک لو کیہ وایت کس ارد ساکت تس لار اےک زا یئو ڈرو تاابشلا ےن ںارواس 7

 توا یا یکب لطویم ےس ناصت یو ذ نوک اروا ںی لو تم: نایمرد کس لات رپ روا ۔:تالاحےک لارووبا

 روال رکو وارا ےس اچ یوکس یا ایک راف کس ےس کت سرد ت الام ےک کک ساواک ! ج گج کشو رے دوا شد
 هل لوس تورو ور کس کنکور ژاپن دوو نب یس چپ ےس ےناج ےن اروا نگ وہہناور ےس ام
 هرات ارد اف کلم | اد نکا نام یاد ڈو تا ںیم نئارییم ےس ڑاہپ تن ادیم
 یخ یم نادیم ےک سان اپ یب ہعفےک تخ زیپ بمج رو اور آے ک دامف فردا یگداب رہ کردہ باردا ایک دارا اکے سا تخ ھت ںیم تند
 ےک ہرا اکا گن لا ابد کر لر مت رای وات هند رب نر نز
 شات تس سی ںوراگددم ےک دی بها تس م اشم ےک نب یب وچ لاک نی لعاب کت رضا )ار سا بس دام
 ےک تخ کر ھے علل ےنپا درک کی کلا کن ھش سا ےن ناطلس ایلرکل اش یم تعحعاطا یٹپا ےا ےن سنا ےل
 کاب فرط کر ٣ گےک نادکذ نب ین رر رودرا لوا یل ت نوھ ےل ر وپ نادروااید ل اڈ س یدل اس کج
 اک ا کتزور کو ایا 2 کس ورک رد کب یار پل ننه 1ےا ے نئایطلسروا

 سٹ ےن کل وت تحع اطا واہ ۂدروا ےن رمکت اب ےن ددب نج یم ایکو ج تک ہہر اکر سا بج دوا سیردرکبصن ننگ رب ساروااھکر ےک ہرصایح
 ۔ایآٹ ول فر یک رضحرواایدڑوچج+رعاوم اکا ےن ناطلسراکرخ روا ی رک وتت اب ےہ ےن دوا ایکراہ اک اخ ی ا

 لا ارضا قد تی دسر نب لوت رک وش ار مے نی ر وک ی 3 بج روا ....:ہمشاخ ی اپ ید یت
 اچ رگ یتور احد لوراو یبا ےک لا سکس بار ارور یھب تر نوا سرش قاب یار ست روا ترم وال

 رر اربع کے سا ئل ےک ر کپ موکت یک یا روا یک شد وہ تسلیم اے اوت ای در تپ ا ےن ںوھا
 رک ضرب ےک اکر یھ لا ناطاس ب لقا بج ردا ل ایسے درہ نکہ ن نک ر یک م وک کن ا وایو ؟ تو یو ور ایف ےن ان

 -اگئاج ایکن ایم لٹ تالاحےک ناک یع ایکے نسل یکہدہاعم جت اسی لاو ےپا

 ی تسویه لو وف ایل کے ںوفرط امت ےک اي هارو تو سالاد اس ما ووت
 ناطاسروا ایک اھب فر یک یی ل ام لی سس ارم نما کف چ ےس سا ںیہ اکے سننا و الاکں اب ےک رد اروا اد یقوش
 ایگ آں یئاو فرط یکبس جے ریال ونک را یک ی نوش قاب کس لوس ملال تماس لا



 لار ادا لار شریف لا ۳۵ مسح... تیل ....نورلخ نار اج

 -ایگوہ خاکی تاراپ کردہ یب عر روا کرک ل ٥صا یاس نا ناسا ار

 یکن میئاربا نب دوعسس یی لوس شر هلال روا گو اش نت ور درب کس شات هک تا نر رب نا

 سادعب ےک لا ےن لادد ایہ تفووہکک تل اہیایکر رقم اح اک وقالع نا ےارواااتتکر قلعے ےب ےک :ارزو ےک ساواک اترا

 ددان ارح یت ہادجادج یھی ر تستی 7ت بیحم یکن اور یت کک کںاہیایکر ر تک امو ن وص یئاھب ےک

 نم ماری اب کب رخمدحب ےک پاب ےنپا نانحوبا بج روا اکڑ سکی ل اےک سا ےن ںوھٹروا کل صا اے برک تان ایسا

 روا دپ یا ےن تاچ سر کن ںیم س دا اردو نت سفید شیطون انا

 اتم عو ای آٹ ول فرط ناکہ ےک ترازو اروا ےک رت ام س ںوری کس ی اروا ف تمر ےس ںوب کروا یت ےک ںاہو

 ` ۔ یر اب ےس ےس اےک اوا 0 وہ ل ےنام اروا ےک لتا ےک یاروا ےک و ہت

 لہ ےس طب قدر )اف اداس ےس حر سکی ئاڈوچ کد الف یری رج اوج ےس کک اڑ تہ یارب :ےعل رارورع لس

 ءںیرشں نیت رویت لو غ اہے نرو ل لاج کک واچ اوال کی را سه کارتان بت 6 یئارت یکم صم)

 الچ فرطیادیم ےک ادا ےس اتر ن مرد دهکده هستم درسا نیا زا

 کیا لت ےڑب ےڑب ےہ لاو لوتیھکر وا لو و مشوچ بئاچ ںوآود یکی راو شاروا ےہ 37 اب سیم یب ا ر فرط ر ضم لب ےا تاج

 دا ےتانب ےڑنو روا ےتاگا ےک لیٹ ی اے نشا ےک ِاہددوا ںیہ ےہ بیر ے رود

 ےک شا یداورواماقظم ےک ےن رک یم ردنمسےک یداو ساروا ےہ شا ت ودراما اے رک نریم اپ داد بج روا

 مکس ورق تانک هو کس سان ب ورواے لصافاکت فا دارس یک ودرب رتل شارما کب ماتم رگ :

 ردشع ررطلاتس لاپ دروس لام یدک کل ایخ کم اوقروا ےس تاب دوش کیا انر کت سد ایران ان آ اکءایلوارپ ںاہج ںیہ فو

 کس وک لم ها رپ

 لاج اسیکن رد لاج رواہ ےس اسےک کر اک یو ےہ نوک یر ےرسےک لو یداورواےہ انا یکں وہ اگ لج یلتسرب [« لودر

 ۔ےریگ

 بس دمت سیار روش ما: ےک دیت اہپ رخ آے ںی نا یقرشنوا یہ وج ےتاج ےل کت و لاج وج

 رواے شاک اے ناباسروا( ںوہو رگ )ں وتقام جرش کت ص واکا ات ی راو اروا ےس a ,/00 2 برخمروا

 ایام روک یم ناد ےک ہیک لاج رش کیاروا ےہ روش کج آوددوا ںیہ ےت اعتیاد ۱

 ال ےہ لوگر وا نرد لاج طرا ےس نادیم عل ےک ے ا را ےک لعمار کروا رس اک دود نایمرد تصواکاترواےکا رک 4

 کر یز زد سا سیف ن 7 نو ار نٹ وکں ونادیم ےک س ii لگ بم میز جلب ےک لب انار دا ناو

 کک زیا روا ںی فیکس ناسح یک لو زکروا ںیہ فیلعےک نا نا طی ما 9ںیہ بج تحت بسےک نرد بج تان ابشا چن انچ ایلرکم یش

 ۔ے لاح ترو کن ا

 هی یار نر تک هک رکن ای ےلھپ ےس سار ھ :ت الام ےک ہت رفا نا اسصفت ےس یب نیب دو

 تی سن لا ع_ تب دريا زد بود دو یسک فک نر لاس ها لا

 ۔ںیہ ےس یب لاتے ٹپ ےک نان ادعانب رواں یم ےث ہر ادر سواد اشداپ سیم نادعب ےک مالساروا ےل اےک ےس مال اروا

 نماد سارا را یک تصویر میس تو ی دم تراز یھب یم تقاطروادادے لا ناروا

 ےک دہ اا کتل اہم ج ایکن ای مش تالا ےک یا ےس ناپ کھ امت ےس مکا امیج ںیم ےل او ےن رم ارکبا ئل ےک مایق ےک تمولق یک



 نارکے ناروا لقرب س تیرا یاش ۳ مومصح ....مرج ....نورظنترات
 تک اب ںی ان ارداق تاک راف ںیم نان یکل ا ماناک اکے سایکل تے قریبلارواھت یس نج صف خو دان ال ےنامز
 ما سنت شن مپ ادوات اتم ان قد: تیم نورد ماد نایک یا
 لی لوتموو شا ےک یدہمممامادودوا ۓ آب ےک یو ہربیخور ومن ئاروا تیل نی یس روا نی دوناد نب فسیپ رو رایت قراره یک ی دہ
 وک مدیر وا ۓ دعب ےک ین ادبعش یم ںویمد آں ن ناول ئاش سم لویمد آں یہ ےاو ےن لپ فر کت وو یک کم ماد اس
 ۱ ۱ یاس کر ورد او وجلاماکل رپ

 ٠ یدہم ےھت وہ شمس مان ےک شل نی دعو روا اھ تکا ایل لیاقت اکس نج اھت ادرس اڑا اکن اد اپ یت صا یہ دماصمروا
 ۱ ایکن ایں رف کا باک نا ےن نب دحوم+ریغو لین ئاروااھتردب شے مان ےک ماما

 یہ دلا نب سیل دا نب لالاو نب ا نج یمن بند داد نب ھی ہم نی نک لادہحع ....تصولکی کس اروا بستے اس یوم ار
 7 داپ طنین نکن اس مگ: بملن کک ۳ 5 اد نب مع نب سلا نب ا ۱

 سیم وقتی سود ےس مو ادای بل اء رپ سا یاد شر یک روا ےہ ایگ لپ لا مراتب ٹی رقیب مکے اوہ مولعم ےس سا
 ےک یک ادع ےک یا روا ایکو لاتا اکی دہ مابا بج ردا ںیم ےک ناب شورش باک( کا یجب اتو یب ںوفادناخ ےن
 وک وم یک ہم ےن یا ےئل اقا کیر یکی ہم ںیم لار قرودتس یرادرتشر لو یاصهوروا یک صو یک تموت ییا

 ایک فقذوت سم ےناتب تحت ک توم یکم اما ککی اس نیکی کن اقعا حر طط ا یک رادحبات یتا ےسا ےن ہرناصم ےن نی لادبعروااھکرد دیش
 رقوم ترک یک اکا وات مار اھت ترکم دقم جت مارا سیج ےگ ںی کک ر طی ےک م اھا ندی ےن سنوار

Jsیکن ملا دہکوکہ دم امعمروا اب اھکد کار وکے دعو ےک ماما سیم ےن رکم قم (شاروا ی ررگنالعا کت سیب یر رک  

 ںی ںوم اکی رور ماتت ںی لوف قا ےب ےک اروا کز از پکرواا یک ف ازتخا ےس یا ےن ںوہموآوورککایکر تپ ےن رکی رادار
 روا درک دادب ے تس لای ےک سا سی ےن ساروا یو اف یک ا ںیم لوک تو لس ںوھناروا وت تاج ایک وجر فرط کس و
 برغمےا ےن نم لدبع یم جسے ھل ےس ےنوہ س ارم روا ایکو اکہ رن ب وخش ندوی انچ اھت رک قم لیم فقاوم تا ند
 : ایک ںی تسد اورہ سا تو ےک امتی سما

 ےن ساروا ےھت س ں ارن ےل ےک ےن کک نج ےس یجب هوم رو نت و روا نااجیسر داوری وا دل ےس

 فالق ےک یا ےس یک اہ ییا ںیم ا وت ایک تماضر تودو ان ز تو ےک ہلغار طی کس نت ارت شئر محب ےک ےن
 سرب بافی کارواش لوک درد یار اروا ےک ر چ فرط ےک یا م ےک لوول فازوا کٹ وان

 رواد اتم وک ا اشن ےک یارک کی اروا ای درک اھم کی راہب یا ےن یا وایت ےل ےک ےک نج تاس ےک لاو ضمن سا
 اب هک چاي آل باس رادو بج روا یل دروخم یئوکی شپ ےس صفا ےن ساون ایکودارااک ےن اچ ہقیرفا ےن نکلا دہک بج

 ساکن یب دوم وی اب ہک یک ا ےس اوا فا ےک نک اوہ نکل اش اڑباکت الو یک س ےک یارو یک تشات یک ا ےس نی ہم
 اید رگل یکے ا ےس یا ویت ساکن شفا ےک ساوجایکہ راشن! فر لی رٹکارواایگرنماش

 کےناج قی فاورابدد ےئل ےک ےن وکی دہ یکے نک ربت ج رب یوم ل کک 2
 ترنم لب هس اپ هستی تیسا - لاوج ین وی نا نادر نباش خو

 روا ےس سم ںوتسود ے راہ یاب دن یقاب ید آی وکا وس ےک نامیلس نب فیل اک نہر مے نت نوت مانا

 ھتاسےک سا ےرکر نیب وس ےس ڈور امص کاہے فسوب رواےرکل لئاھ مار آے اکا کرک نا دف او تی
 لوار عت قی رغا ےن نم لادبعرواو رکراھن اکی رب کت سیکس ارواےہا زوچم ئل ےریت ےن اوج سدیم نامدار کا

 روا

 تاتو کت .

 برخ لا ایک والا



 نار ناروا ییہ رب سی برا ن ا کب وو ل .نوزظن یر

 اھ ےس تتاح ےک ےک ے رکے رج ےس ورم کا ںی ارپ ےہ ترور روا یورک واچ فرط کک برم اب رای

 نی عده گی اهرعو سس یک ا ےن لو ان ہاشداب ملاپ نب فیل بج روا... یار مک یک ی مار بک ب تسول
 یک ا ہد روا ایکو این تم کا یت یکی راج ےس ےک گچ کت طس یک ا موج کک اہم ےس د٢ اٹ ب ے ہو یک القو دعو ےک یا

 ادرک یکن العا کید تماضر ےہ تنال یک رھی یل رکے اص ے اروا ایکو ر نار ت ےس ںیہ وخ

 ب ںک فیل بج روا ایک ٹیپ مان اک وار ماں ےل ںاروا ںی ںای ریت وخ یئچڑب یکڑب اپ کس مو کی اروا فسی روا

 فج دتاس ےک ناوکس تفت ارد اید اردن بست ںی یوم رو رش تداب ںیہ جاہ تروا ہرا ایج ان اشزاپ نتومارپع

 دم نا مک ایج یک کل لک رک رانو ری لار لک بیو یب وس کرام ذکر ک

 ےل ےک ےناسوکرش ا ےن لت الچ تپ اکے ن ہک ای دب ھتاس ےک بش سول دوا ےنرکل مہ سڑین:ےک یخاط شے اار ا بج روا

 ے ر ںی یتا ےن اروا شرط قد وخروا ایک ےک وک ی دوم یار ست لا ےن لاروا ایکو دارا اک اج ںاہو

LL lsتہب لشدابج یاہو ےن لاردا یارک ا آے رص ایت ی اوکو لطب ےن سار چپ ںیم کم روج ر فرط یہ روخمےک یاہو کا د ماں وزار  

 ایل تو برف ال لار لاو فر یک رضحاےسربطر قو بج سرے ا روا ۓئاھکےمانراک

 دعب ےک ا ےسر ےترکت صولع یاب یاب شیبہ یر فاروا برخمن تاک ںروادرسےک ناب جیب ےک شاد ےک ساروا

 یو مکرر بع شہد وج ےس یتا ےس ںیم تاعا ےک کارو یان نوک تی فوریت نب ہا لور ےک تو یا ےن روھ

 لی کنی نادم سم ہد روال زود )آب نیا ارواح کم سان مرکز کس آق

 ترشیکل لا ےس اوہ لئاحرارقروا ترفوج ںیم کچ سا ےارو ایک میں وتبیصم یکن ونارلسم ےن سا یخ انچ اھت لاش ںیم تسر لورم ےک سا

 ۔ںیہ میم سوم ےنام اهدا یر مکس یتا یب شیوا یازده کی سبد

 شیپ تیر ارمنی ےس مخی تارک شفاف نمک تيم: وی بجا... :تمالاص کس مارو ار کر
 ردیف لوس باراک تیپ عسل ناو تسکین ناو وت ےن وتی ےک ےک

 کفن دحوموکس طور نوری فر کا ےنرصان تارا ںیم سیا بج ےک رکا وب ار ناف سيما نئاروا یکدم یک

 لرد همبرگر لات یاب کان نام ارور پف نیا ماقسارج جدرور اس لا قة شے الغ لاھ انچا رتا

 یعاط نئارو اب رک قول ستون اوج نت مار ہک نب سوا نہی زوار سے ںاہدردا ےب یی ریتروا ایم اع پوش

 روا یک ہری زا ع یکے دحمان آ ںیاواک اروا یگ آس یلاواھق ۓ وہ ےک هرصا کہی د حد ںاہج کاپ ےک رضا وباع! ےک ایل کر یت ےس اے

 -اگدہ نا ےگ اج ایکر نم اضد رپ الصا کشا نچ ییہ رفلوکرصان یھب تاب سا

 کش ون ےن ناروا ایلرکض قرب ںوربشےک ی اروا ایک مت قی فا ےن ںوراکور بچ ےک سارداشا“خ نیا بج روا لمر تپ را کات تا

 باد ےس ت ےک عات نئاوکس رو ااھٹاے فرط یکب رخمصان شٹراہزنارکد وکی زواریماےک سنت رکی یکم اےک رکو ر صام

 ردا ل ڈیڈ چا ےن ے خات ںی درد ےس د لاڈ ہیڈ لابد ےس وم ےک کہ راک کے ہم ےس کا ردا یھب لا بشن روال

 ۔ایآےن ںیم ات گرو ١لُم ارد ارادت

 ید رکا ھڑ پی اغ باہم اقمار جات ںیم فارطا یکس یا ےن سنروااچیک یتا سےک ںوجوفیکن یدحو سوکر واش فرطیکس ا ےن را اچ

 دلار یسروا 'ۓئانبایگردیقر وا ایکس ع o ise لاو ضیا بابساو لام وج لا ےک ناروا ےس ڈے اروا کړ د تساتس روا

 یاس لو شرق وه ہرا اکی دہ ہد ںاہچجایآٹ ول شاپ ےک ےک کل ض حیا حت ادرواایارکوا آے یق یافت ز



 نار کے ناروا ی اقرب ب سش تیرفا اغ .MIA مح 6 لج. نورلق ن ات

 نر تس

 وکار لب سس لا لند مارو اایکم ایق لاس کیا کت ات فصن ےک ج٣٢ ےب لاہردا ای ٦۶س یاو فرط ےک س رار
 روا طا رد یت وار کپ ےتالعےک چے کس لب طز سون ایپ ےل ےک ےناٹوکںوہگچ دات گار شررط
 فرط یکن اتتکیر ےک قر ےھت نبا ری ام کتک نما تار ای فیکس الع ےک قم روا ترس کت ماند ل بت شن لو
 کف _ایآٹ ول یلاو فری کس اذن قا اوہادیسرو ایہ پادری گاھپ

Nنا و و رصد کا دپ ےک تشان ناروا یول اکی ووتو جل اروا یک دارا اکی گادر فرطیک برخ  
 وج ے ی رور تہ انوکو آے یب کیا ںاہ وردا ےس دود تہب ےس ددی رف ظر کے روا کشا کر ار کاج ہیرا بج

 ۱ مت

 لوپ ںی تم واک یکن ا کپ اپ ےک اردا ساد ویک یت ترک واب یادو ناک کب تھا طلب نر ےس اراک آ
 ۱ رر ےس رو لاد کارو ت پز اےس ور یک دوا ید ددامتاےک فا اوما کراہت روا یز

 روااپگک روڈ یار فردا ات اج ایکدر یب ماکاکے ا ےب زامنےا و اتو رضاع سی زامن یک ود بج وا ییا
 ےاادوا یک یل کی ا یک ےک سا ےن را وت ایکو سول ےس ےس فرط یکی اردا کت رع ےس یا یکتا فاش اب ےس لا ےن

 باب ر ےک کب تنا وید ےک ب دعوی ناد دکہی ردا ےس ار e کلاس
 یک ل وقار ش یک

 یک رخ مصار یگ یورک ابان کا ایم رد ےک نیب دحوم دا ایگ a یکن .ےدلس یس
 ماچ هاب تم رک زور فک 9۹۳ لاوشا رویا یاب پک نیس تاور فر
 ایا بش کاپ ون 7ھ0+ٌترپ یاب

 ایک قو وتسدروالوری مس ات لیورپول سباد فرق سارا نا
 یک دحوم شہلا سی سالی تہ فا رادار خرج اس مس یو ےہ ہں ناروا

 _ ںیہ یقالعروا سادرمددروا ئی وہ عت س اپ ےک سا ںی رب ےس سیم یت میوج وار یم ےل ام ےک ناھتا یکں وج وف
 روا رشت جوف کیا نباش ےص یبرخ آے ند روا یو روا ےر ترک نج رک دو و ایک باقم س نا ےن اپ

 تل اب وارا روا ایک اب فرط ےک ہرباصقارکوہ یز عات نارو ایل نی ولا ےک ناروا کب ات کن نا لو روان رموم
 ےک ےن کارولو دعو اصن تر گیج تاب لا تاک رمادا ا شیلاو فرط یکس نقےک کل ٥صا
 یدکی را یکتا اکے رک ےک برخم ںیم ےراب ےک شعر تور وا کتک اپ ر یکجا کس ساسان ایت ےس راہ
 اس لس یو ا و ےس اب

 دل ست رو وا ۓئ وہ تمر شروا ےک ہر ارج ہو ای رو ںوا ریقروا تس

 ۔ےرکگار پو و تای رور 1

 کد
 ۷ ۳5 ا
 : رک ام میک لا اکر ولا سیٹ اکو

 اےک نامے ئئاروا ۓاجالچ لیتا زد لاب یہ مس ناسک

 ا و اب وس روا یک زاوا ےک ےہ ےس ےک ےک یس تو زوال



 ٠ نارگگحک ناروا لئاپقرب ب شرف لات : ۳۹ موسصح. مر... نورلفن یر
 تحت نا ی تفت

 لقب یشاخ نیا اہ ردا ایکو ناور فرش ررااع شا تابلافس لا تنگ شیپ ار

 نرخ کوب آکا وای پل تولوا ہر اروا کو لالا ھونا دیسروا ےگ وہ بی فیس حلق کیان روا یہ رت ونک لاج انچاب درک

یاےسا ےن ولا رب ےس آٹو فرط کپ ارفاووروا ےک ومر رکے ورد تروا ےک ےھت ےک نا تم لا۷ ےس تہ روایت صح
 اکودرپ تک 

 روا سراب نشه هم تم( لب لار ی شوک میلا ل ےک نارواایلار چوک ں وری قے لوس نارو در ناروا

 ےک یم رکے گ مج رکذاکس ٘اوہہقاودد کک اہیبایگالچ فرط ار طتس وام

 ردارتسد کیا اک یش ےارواایگالچ بناج یکس طاری ناب ےک مشتق و روا نا ربا کس نا ناو کت راک روا

 جراد ےس روش نا چاقو ترور سس نا نوید یار یه توو برئ رتچ ےک یا

 .۔ایلرکودارااگ نرم
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 دیرش ہہ زای ر ںی نج ںی ع ںی ویک تہب لاپ ےک ناو کت الت ی وتتسوو برع فرط رپ وورد ایکو اکل یرروا

 لا دا لیپ ےس ےک ےک نارکشیبا فرط یر نوو ی رک ین کے وہ قد ٹن فار کوہ کا ےن نوعا ی انچ ےس لاش تانروامپ اب ذ فوع

 اے شیایئکوہز مت کج بج روا وہ یکن اپ ےک وقف یش زواالچ فرتک نا ےس یز وتر وا اکے یش لا وردا ئپ

 الا ذس نی دور لا ناریم کناف نرو آپ ےک ھو درک مین وند چوک ووا ں وراق ک

 ایگ یار یھ تاک ار کک یں اہ ایکبق ات

 ناک ا تنو ےک ےگ ایپ روا ےل ےن ںوھت کج سیککی از یھب یت وکب رحر وا ےگ وہ عج یریقروا تصعذغ ل ام اس تب کاپ ے ناروا

 ےک لاواز نیش برم سارا نیا لب تست. نمناک

ا اج اکی اروا ناطلس نب طلبلادوح سن جبر نب ہلا 2 اکہدواوژ ںیم نج ےگ ےن را لات تب
 یت روا ناطلس نب ہمکاسع نب ران ناک م

 ست لا اشک کا سود یک اروا انتی اعلان هر وار ادرس کم واچ نفی نت ارور

 ربا تیرفاروا سوار دن دعوسروارشادوای آ ٹول رکو لیا ےس لو ار هردوختساگ ارام ید ات ناروا

 عج ناروا نیم وہ لوط رج کک یا روا یک وصاروا یک یاری در کا اع لس یا روا یئوہ ای وہم مول

 روا تف ےہ رم روا ای درک تا ےس اشعه ذوب کام رم ف سیلاب ازای تفسير

 روا لو طی ےک ساروا ےن آم کے سوا کت ساوخرد نی جفا ی اے اچ ےک وہ فورم م ےک ل ںی برخ

 اب اه ںی و شیت و روا ے او ل اوحا فرط یک ا ےل ےک چ رخرداامکر یقاب ی راجو ب زن نیلے ےن ساون ایکدامخارب مایق ےک کیک

 ۲ ۱ توت کلام

 نا یو یتا یہ ںوقرفدد تموککیکن یدصوم یم کر شروای کوہ و9۸ تافد یک اف شین ....:تافو یکس فو ا نج نم شان

 مضر ےک کہ وچ اتکا سہ لیک ای ممت داپ ےک سا ود دا کر رس یم ۱

 وم متاخر جاپ توک کباب ناسا ہک دھو ےس اروا ےک و نشہ نکلا رہ ین ولر یم ےس ےک رپ

 یاو نابود تانک و هاش را ی شماری توک وارا سا ےس ےک مات تمواکے ساروا

 KL نوا ا ئل ےک تطاطت یکف ار طاروا ےنایب نھاوم ےیپاوکں وقاع ےک درکورادواایکب اطخے ناش یب وکر شما بعاک

 گان نت تام گل را اتوب انچ ایت رک اکے وہ ل ورحم کوا نیت ےس تمولع سم سٹالم یخ اک رضحت ےدارکںیج

 لیہ ےراپ ےک تاوزرواے تاو اک ےہ ریاید فر 0 لورا روا کر تواذب

 له تس لامدا دست دچار نکات سو رجالا ناروا یکی راحات کن ا ےیل



 نار کے ناروا لت ترب رب سش تیرا یخ م۴۲ موس. رج... نور نت
 اھت نرو سالا بلک

 وپ آیا ماعد ردااید طخ ےہ ےک کای سیار اي مدیر را قا ےس نا ےن اذیت وکی تادنر لا نوینروا زئلا بج انچ
 رواج فرش ےک ں زاروا ےک رک کز اک اکا جید رکےت یزاب وتد ےس نک مونبرکگ تلاش اس لا

 اھت اکط اپیل یکن اوجاھتی بب سوقیپ نم نشرئادبحع مسلوبا شاد ام داکنادھتاسےک نا -
 فر سنا ےک نادا ک ددد ےس نا ےن شد اہم ال لٹر وڈ ین البم وتی کں ار واود

 کتے ا ٠ ےن اہ ز ےک ناطاسروا یک مداح نایت وا کرد یک ر1 قلت ےک زہ واتسوروا ےس اتم روات رس ی قلاب 2 ی اروا ےک ناو
 ےہر یش رب نال اد یک لححی کت افد یکایک یر یما بج الو کام تریش تہ لش مکا 1 تساروا ایل لوم کس

 ۔اھتایلر کور اعماکک ار تشا قلت رک النگو راک یک اس ناسا اےک لا ےس اطلس ردا
 لا کی دلج ےن الیھچ داس منا رانی کت افد یک اطلس اب بج کک ںاہی یب رک ایا شنا ےن ںوھناچنانچ
 ایک رقم یماوکی اب یاس لات نامهای کوان شیوا وخوا علق ے نیما

 ع تب نسل رکرایتخا یادعبات کلاس لوک لاله اکريلتصتس فر ژاپ ےس ہیخناط روا
 ارت وہم زج ےک اروا لقب ےغاط رواد اط تا ےک ںوہ اب ےک نا ںیہ اروا ایا اج فرط طابو وايد ب رار

 اد امو امالا اکے رک زکات نے اروا

 تولد وی ارم کس نورد ول ن اطلس بج روا /ە0 9 تیب یک متاثر اطلس
 ےناو ےناج ہر یقابواوارماءادزو ےن ینا شی ےک ارت ارام کس لا ےن ںوکول ںیہ ےک رکن ایج اکا یج ایگوہ

 ےۓم ےس ںوگول ےن سا زور ےک دم نپاروااوہ لشاد سج رظحاوکب جر راگ الچ فرط ےک ن 7بار تم کلاس لی
 ہار کچ یک ناتن رکت رابرت لو ےس یا عا ےس ںی تچ رھ یک ایتقا بتا ئاب رشا یف تھیم ےس سرک

 نکس اجر یو پیا ابرام یک تسب یاروا سايت الا شا تیر

 ےس فارطار بنای لپ لس ےک ین تم سن راتکر اک ذر طںوراچدوخروااید عی کف رطط یی دم مے ا ےن اک

 کر یی ےک یاو کر ر تم یت توک رز زور ی موی دل لا نب شاد عن یارو ید یف کر سود کیا ان نا
 کس یب رکن امہ دن آم ہہ مکا جات اتسا

 ے نیا ےب کی ڑاد روا اھتاڑم سییرمھگے اوج رم اکیا اور کارگر ارم :رکذاکںویئاھپ ےک ا رکزوہار ما
 یوتیوب لات کیر ام بجا باک ادا خ رروا شوخ ایان نایک اب مکس مدارس

 اڑ یک رحم وادب وبا ےن ساریخانچاھت شد آاڑب سیم موتی اوج ایانب زور نمک اروا لاینس تصوف رصد بس
 اپ ےک اطلس کیک رب لس کش یب تما ا یکن اطلس ےس روا یھی لاس ںی لا ہال اچوساکےن رک متم اےس کرک

 ےک ووجوم یو آے وہ ےک یورپ ےک لونا نار گے ک سڈناروام الغیب ےزانےفد

 تروکرواایکل اح رپ نر دوم ےن ںوہنج ید بیجرت تحعامج اج وف کیا ےک رک ٹول ں ویر لپ ےس شیب نا ہلا او ےک ی اروا

 یاب ےک ںونو نا توا روا ایک شدوکں وین اھب لوفدد ےک ناطلس ےن دلانا ا انا باقم ےس نا ںیم زکرمےک نا
 رهبران رو ایکو تاب یک ا ےن رکا واسه در میرم اےس اسان کنون

 یکے ےک سس انس یار یر ےس فرطےک یف )ی وار ياد ےس اروا یکی کاپ طيف
 نالو یوی ی الا دا ےس کیی لا ناروا درت ےک وج ےس رکی اوقف ےا یکے ی زر با یتا عرط یارو اایکواگ اےس 7



 ارس ناروا لر رب شیر فا اش ۳۳ میمصح.... مر ...ندرلفناراج

 ۔ے راے سا یھب اضم ےک نی دحوم وتا آر بہو روال رک رار کک ئاج کد اید ا کم یک سرازد ین اے ز اورد

 2 < گچ هتک ناور ل ہجر وا یارک اوما ں وتسود ےس ےن ناطابسروا کت میم م مک کا ینایحلا پن با ےن ںوھنرنانچ

 لا ناروا ید تسلی عن کن ا ےن اراک ال اچ ےس نی دحوم لٹیواگد یہ اپ ے رشروا لکل ت ہے ںوتسود ےہ روا خوخوورمچب انہ رادوردہع
 آف

 ایدرک اھت شی: بحاصوجوکے یب ےک ساروا ےسارواایگالچ فرط یک ھکےک یاب ےک ناطلس یوم رفانوا نگ ےرام نزد نیئاوا کدہ

 : ددارای نی صو ےس یارو یاد ماد ےک یا ںیم سارا ایکس فرط یک ینا لور ںوّیدناروا

 تابان ا ےس وہ ےک رک فش  ںوقتسودروا حروف ےن ناطلسروا یگ یر تدانب دادا فنتف ذتایدرکواب ریوداج ںی وا ئل نباید لب

 اگد ہں نہا ایل لپ ہرابدداھتای گال رک وچ ےس اں ورک تست کت نا ار ایک وس نے ناروا د تازازماروا

 ناطاس موہ جت الاع بج روا یگ آں یئاو فرط یکت الاع هاچ اھت یکوہرورنکےس یدایز کای ایکو دکب ےس ےس دہ ا

 ای گوادر جنت او درو اھل ئل ےک ےن رک < سام بو وج یدک رَن وان نورد کیش کر ام الف ےک سا ےس

 ای درک قی یکل نا ےہا ےن کا چاچ ۔ایکادارادرکاڑپ ےن لاج مالغےک سا ںیم تیا یکن اروا ال اج ھتاسےک ہدواوز ےئل ساایکرڈےرلموا

 : ہللا اتنا ےک یہ کر کز کاک لک تابوت تب الام ےک یارک لا دل روت و بر قےک ںوہ رک موروا

 لس نوک اش فسا یب ہمانراکک یاس ا....: تک سیب تموکحرود جت ےن اوج ورد جت اک ومن راکن اےک ناطلس ۰

 اک ا اپ کیارب نیز ےن اچ انچ یا اگر اک بی« تیر کف فر ط کتانی ےس بسےن ا رر اے در ٹن

 ان ےنپا کک اروقوک اب سا ہو وت اک ۓل ےک راکششوو ںیہ ج افق کس یر اں وروناج ین یماروااھقرہاہ ےس کذب دح طاحا

 چ روا ےک یولس بے رک اپ لا ےک نہ کت یک سوزوو تا ےک اطلس روا اچ رکا کی اچ تام ےک تع امج ییا یک ں وم الف

 پا ےہ راکش کا ند یتاہہودوا اب اولد ییا E لود هو ںورواچ یت واچ ےتوہ

 ۱ ۱ ۲ اھم اک یاس ںی ںوم اکے ڑب ےک شئایہرواانرک ٹدوپ تردرض

 وا تاپ دوا ی یر کے یئاڑوچ یگدحتاب دوچار کاری تک ںوراوبدود ںیم تامخاب ےک ر ہیملاطروا لاش ےنپاےن یار ۲

 کود هک تسوگرو قیام کای دا ی یکے دپ ے ںوم کک ں ووا تنو ےک فرط کتا ا نالا یکن اطلسروا۔یھت

 ناب روا ےہ روش ےس مان ےک کاراسا بق لی ناپز یدوملصڑج یئاتب ترامدنلب کیا س یم نشے کر گے شر تست کان رد شیب کیا

تروصصلوخ تہب( فٹ ن )ڑ اول ں ووو ےک ےزادرد نب اپ لود کس یارواع وداشکف رط ںوراح روا ان وا تک وج ےہ لگد تیام
 تم 

 -ےےاج ایپ کت ں ویٹ نا فر گب رقم زود بکن روا ےہ رب تعبیر دا جو

ے زاورو لوود ےک فارطاں وند روا۔ ںیہ ہدای ز یکے لا دادعتیکں ویٹ ناےس یک تل ےک ےن اچ یداوج
 فرطیک ارود

 هتس لود اش فلطروا سا دیش لس تاج ٹول فرط یکن ایم ےکاروقے وہ تاج ےن کرا د یار ووج ںیہ ےتایچپ

 ۔ے لگد تہ اکر اہے تاشو نا کسر اتمی داش اچ ۔ے اتم رپ تنا ےن ےک تا ال .

 اب بمان را لا روش شاد یر جے یاب ارت اروا کیا ہاب ےس نج اس ےن سار طیب... کو کرا لک

 م روانی یک است نا لت ون( ے و ےک تھر یخاروا ےک ےب ےک تھا بس تا

 ںی لک ںی لت شرداکد سیم سار کک تل اہی ۔ے ق تاک بیت ان کیا کت شد روانی ےتاچ ےاہ تشردروا لے ک

(Zî۔ںیہ تافاب ےکررفپانروا یر یگ ںودوپرادوبش گری: ںویگنانہ نویس یم نایمرد ےک عااروا نیہ ےک ےس اک ت خرو یک روا ےک  

 کیا روا ںی یئانب نب کیا ےئل ےک اپ ےس ںیہ کر انچ کروا چ ایا نابود اشک ہوا یا ےن یا ن ایمر تان ناروا

 شرا ید یکدم ی اردا چ کے ےس ےک نشزییدوا ےس عاد نایمرد ےک ںومشجےک یباط رقردا نوح وج ۔ےہ ات اج ای ال اپ ےس رم ےن اب



 نار ناروا ربی یف "۴۲۲۳۲ موس مرا نورلظن مات

 یر کل قت ر مر من یرسود ےا وت ےئاجوہ اپ ہد دایز ما بج روا ےہ ینگ یون ونک هان طور
 _ےہ عئاورپ ےس اف ےک زگدنچپ یت بی 3 ؟ےہات اج

 بج۔ ںیہ یئاج یکسر کوہراوس سیم ںویتشکی ورک بت آسیا جا کل ام شیت بیا یر
 مدارک ےک ےن صفت زوم بي باتو م توک کے ضب ورم کب ناھا لا نک ئاد تالاا یان 0
 شائاڈن ید کت وافب ےن را بام جور وا کت افا ےندوکن ہادی 1ق رف ںیہ تزع یکن کو ای سدا بج ےہ تاب کتا

 ۳۳ زر اپ ےک لو ئلم ےک ےرصاحعےک ںوناملس ای لر کور صامم اک اوایل لب اشو اب کس نوار ون
 ی سالار والت یر سطر وا اش روا داد

 ریال ۳ تہ ےہ رھا ریشہ نور فا عت ےک ل اچ شاکر ار پل دق ےن ہیخاطر نک ےھت سیم
 کج ے نوتا ک را ےن شنیورم نب نا زرواای ال سیا رکراجاوکع فسا له ام علق اک سیا ےن سا ئل ےک ا

 درگ نان یار وه ےک کس کشد لا اراک رک
 ےہ ے راه لایک تیپ ید وایت ٹی دلا یخ اکس راج ماس نب وک لاواروا ےگ ےرام نام لم ت ک آے ناروا ےک و مرش ناک اچ
 سے واال رش امر ےس لج رپ ساواب ےن و یکن رگ اں تہ

 مطلب شق رفا رسد بار تب ۶ یکس ا ںاہ وا سیم نار من موم لا ی تہب ےسارواایلر کور کا ےک رک رپ
 ا مکا ےن وار وا یک ریما ےک ےس یک راے ںیہ ےک اقروا لس

 ۔ے ہر یمتوورواےہ یگام دم ےس لوفاملس ےن سال سناھڑپ دیصق انا ےن اش سارا د ا “ییا یاسا زور

 زنا ها ایم ےس ھا انکو باطما ترور لای چا انا ںیہ راوسےک اوج راں هاو سوت
 لاک ینراب ب دب زد تہی ی اراک سس لایت شاد فیل یز

 اکو _ ےک ںوت مار وا چوب بیکار چک هرات کب م رم ےس اویس ےک کس یی
 گر ےس چا ونبدا یاب داچا د لب شر فارس اپ
 ںی فہ ےہ گل ےک ںوش جواد: ںی ایگ دہ مکمل اردک ما هک تورا اج
 لو هک تص ياد سا ےناھڑب فیرش آر ق وفا ۓئاہ ںیہ رہ ےئاج ےتاجہ نک یل ےک ءادنےس

 کیا کے تایپ یگا با رھت یت وہ زودنا فطےس ںوتشرو ےک نا ںیہ رخ یخ یا نکا اوکن وک ش سا سونا
 لینا ش وورواےھج ےتانہ ںی اد منع یار روت خو شو ےہ ات درکراوسوگے ساد تو گروه 8و ارگ پٹ گر
 روا ایل ںیم اکے تلف م ےن رکن اصق ی ارق یک یا روااید وک ا و ا و
 ۔ےایل ےک رکا تاب ےس یاو ںی ےس یم کت یز صلی ساروا ی یلاخ نیز ےل ےک سنا

 ۶ رن لڑے تو کیم ےس کدہ ےھت دعنا چ هو سکس

 اھت اترا زاد وہ ےترھکل مصاھدواےس تیادہ روف س۲م روا اھت لاو ےن رک ا ئل ےک ددح یکن تل یم ۔اھتایدرکہدنز

 ےک ج فر اطروا یئوہ سینیلصاح تراہطر یف ےوڑک )روا ںیہ کا ند کیک کک اپ ےس نادکں ور هاش ا
 ہوروا ںیم زیر لےس ںووسن نایک جر کوم یکں وکولےک سننا یقر شمرواےد لیکر ےک داد کلا لاڈ لیکن یش ز یکن اتا

 کالا ری

 تب رد بسر سرت نکس پیر کا



 نرم ناروا لناقرب ب سییقیرفا یا ۳۳۳ موصل... نورظن رج

 ۱ دست الو جلب

 نیش نیرو رکے لام والس1  ےناھکوکے ڑی کرک یہا فرط یکن ارواایکر وشک اپ کی اد ےک نا ےن ا رولا مار انچ

 لش رات ےک ہر اوو و ای اوکو دب یک ااڑ یم یر بج روا گنا دوکال کیا[ قت ت بق یک وی مات ن ارواایھکدیتاسےک صفی لان تا

 ےس
: 

 و 7 اچ ف )رک افرا ادم نیس لپ تاک لاد یوا ینا

 بج ےک ر مے لوک ید آے تہب ے یا یوم مت کا رخ ت ایکو تس تہ هرم اکو رھی ای آں یک اپ ےک ا ئل ےک یی وک

 فرط یر خش اس ںاہو شیر م ناروا یکن ےنداشداپ ےک نوا یم فرط ییا کی اویو م وزر کے کام ترش

 یکباطخ نب کملادبم نم زر کوبا یم مد شیےک لاس لارو ایک کاب ےک سرم کرب یف تیب کا ایر گو بار ما ےس ںوگولےک اد اچ

 درسا تپل نر اساس شورت چی تم
 فر کلاس لنوو کش یوم ر روا ےک م ااش ںیم کرارا یکی اےک شراب روا کو یک کرولا ریما تیب یکن اروا

 ولشب ہیطاط کت تقو اا فرط کن وصکا تنال رک ےس اپ دری وا ی رک عام یک زت ہبہلیسرم دو بارک کت ںاہی _ایآالچ

 ۱ ایکو داور فرط کس وتوو وتت ل یک ےس ھحتاپ ےک ااویایسرم ںی ور تست

 ےھت ےس لییراوجو برقےک برغمج ہرامنروادتدس یب روا اھت یکرہ ولا ھم اکی ٹو آس نا 1 :تالاعےک ماجاوز î یوا

 کے ناطلسروا ای آس یم سویپ بج روااھقدنمو زرآ ا کت صوکقر وا بسا اما تب روا قروه سرم کمر یک ناتا ےک لابد

 گیر فا سس اوآ و یٹاو ےن رکر نب ےک ماقتم ےک ساروا بی رقیکک ناطلس تاوجایکر کل روپ ںوماکن ا ےن ںاوقاوہادہپ قلتأنی ںوتنید

 کاوی تپ ےسا رمان و مراکش شتر ا لاخلا کری رب او ےن لات تاج

 ۔یئوہ تروشیک ا نامرد لو تم تل یا ناف گلو ار اب فرط کن اچنانچ کار
 اوج ی روا لاری و آشاغ انا سرو ےنرکواتعارپ ںوروشمےک کار وااو چوت فرط یکی ا روا ناطاسر وا

 اھت لاوراب وراککاکے ڑم ںیم رضای ایکداارپ توم یک ا اھتروبش ےہ مم اے ہرا

 ےن ناطلس خان اھت اح یئد آب وک اتم کک نیمدحوم یم نیم زس سان اح ایدرکر رقم رک اوا کا ےک ناطلسراک

 ےل ےک ےن کت شئاوٹ با ےن سا ےس اروا وہ ییرولد زر آیکل اے سبا درکررقم اح ںاو ےس ہجییکے ی اغکروا کرا کت سرت کی اے ا

 گنج ھتاس ےک ںوگول یش رواایکرایتوکں و و کس اردک اکنون مت یو ار د ندع ےک سااایکرا لو کیا

 ےن ںوفود نا ان ۔اھ+ سو ناپ ےنوہ نا پس نیس نایب را نه باس اش نادر سال رے ےک

 ایک اک آے رش یر کیک اروا یاب وک الطاف الغ ےک اروا در ورق یو ے سا

 اکے ن اعام ےن یا و اکل هرو ےس یا یخ شرق شب کن وار وانت شناس نو بیا کس تاج این

۳ 
 شات سنا نت ان فسا لا بسر اپ قادہصماکس ا ےس یی کت یافشوج قلم ساروا یاڑ وم
راپ کرک اکے کادر کیک ت ییصو ےس اروا ےس اکو یکتیاکش یکدسا ےن عاطلس ہک ات ےسا ےن یر جو ایل شل ر

 ے

 سال طمع شک سئارواےرکل صاح تام ولعم ںیم
 ماشین سد سر سپاس کس روي ندید تا قد بین انچ

 ےس ناتا ےک یارک ار کار گے اےک کلپ سا یم ئ۹ ےنای رکزو لا یماروا یاد رک اع 0 7



 نار کے ناروا اپت ب سش تی رفا اغ ۳۳۳ موس متر نورلظ ماترا

 ر ر ووت ناروا ناک یاں
 !ےن یادو یکں یہ ےک اکرم ںیم نا

 ۔یک کدی یک

 ےہ رود فت ےک رکل صا تموکعی تی رفاے نم یقب ےنای رک وار یما ےس بجروا....: تالاع ےک عا رنو رز وبا ما
 عر ک یھ لایخ اکی اروااھت شیپ دنس یک گور واھ مرکل باقم ےس ہاشداب ےک رام شکارمہو ےس ایکن ایب ےن مہا می وا یلص
 ۔اگ اج لا ےس دم یکدتان ز ےہ اتہاج ام کلم

 یار ترسیم ط لس کس رایحه دار خسروا یب داوری« رکے ناروا لد وغ سی مم لاوان ز ےس امور چ انچ
 ےک اات اچ اہ ےک ند ےل سا یار دے کو یار یتا اپ
 ےک سئالخ ا رو ار اجرک ول نہ ےس کار شر ےس ل ںوتسو دک نا امت اتر کف نج ھھتاسےک ںونھٹروا پالم لین تاک ںوتسود

 ےہ بغار فرط کک رم سو ذکر تم لارپ تسبیح: هد زم ےس کاوو الع ےک یا اھت آیت تا
 ۔ےي دفن ویک من نے ا ےن اا ےس ےس دارا ےک ےس رک وکی وا

 زرد اھ تب ںیم دبے ا ںیہ روا ےک دانت ل وج لک سئاےک دیش تام ےک ن رسا ھٹء ای رکز وما ناطلس ےس ہجو سا
 آب اد ف اظ ےک نارا پ ےک یادو کیاکہ دارضم ارمان اربکی لدی روا ی وقار پخ ما کک ی نارود لا

 ییرسودایکر نم اض وطن ےن لا ےس ہجو سا ںیم "سی یی هه مری اپ کن استار ی درک اہ وک مال ا ےن وحی
 یکن امسمات و رفروا ںوتسد یب روا نب مود تک لا را لایه کس تاشو کس و ےن

 عسل هک جامع نوا لا گو کامل اکرم یز ئایدرکرایت ےل ےک ےن اج فرح
 روا ی اپ نب ی وقار بغ ےس لار لکھتے رک دایک دب تہب ییا ہد لم تر اور روا دراتاوکن وف تضاف ےن ںو ئاچ

 ایک ےک ےک کن فی ادھتاس ےک وفا یکں وہ روا اس خر روا اپرا لو اس واتس واکس سا لو ےک ھت ۰ ل ر دنع
 ےرانکی رخ ٦ے ںی مک تردا ںیم برخ بج کر رر ےل ےک ےن رک ام ےس نا شی نور کک ےک تادا

 گن وکن لا ےنا رک و ہار یما هنرکده هستم هل یا یک ن اطلس بر وتا ا یم مار ساره اس نا
 یی دوم. لاک اب بل اس کس یاهو کت ابا ترومان ییا مه چو دارا کس ندا نرود کس

 هتک ات ےک نااطاس ےوہ ےت رک زانی یہ وف ونکی اروا نکا ھ۴ وا یکک جج ےس ناس یم نارییم مےں
 یک ےن ارش بج وم کج حر صط یم ےس یکدنلب یم انچ ےگ وہ سا ےب ئل ےک ےناچس وان تراس تیل ہانپ یک وراویدروا ئی وہم

 َ 1 کی 2 ہری کی اں
 2پ ست رک چرا دددہب یی ناروا الرو وارا ھی کاپ فرط یک ا یھب ےن اذن ا نوجوان رجم پت

 رویم ام کل روا نت ار سی ںیم ش ےن ںوھٹر جب نم فط یک بش ںی ولت فرط ددا ایک اچ سارک ورک یری د تار ےسا
 ترار تس ی ا ورکر وووک ی یک روا ناخی پ لا ےن لا ذی ھشد تللاحبب ےن رر بج ایکو و در اسف و ےل نیب باساو لا ےک
 ۱ ھج ےس رس تموکعیک سوا برف وا ناس اوج اک شوخز وں یم ےراپ ےک ںوگو نا نانی دوسر وا رکز وار یمادعب ےک سا وہ مت

 1۱9 پا وکتاب سنا ےنافرشد اما ےک نا .ےھت ےہ دراج ارب دحر س یک نا ےل ےک ےن کر خ سا روا توییت ارپکب تارما
 اکر کی ڑوکپ آے ادب دارو کام یکی یادو ابد اکو وہ تھی ورکس ہلباقتم ےک نار نا ےن ریانز ۓاس ورد فر

 ےک ںوکو ںوھ کوک ورید کدر ےک کوچ ےک نا ےس نا ر رک ےک هه ےہ انوا چ اکر کپ کک کمان روا تس

 رق ےک یا زور کیر ایر فیل روا با ساده هما سیار
 تا لا تعالی بد کیپ سیم نایمردےک اچ هی



 نارمکےک ناروا لئارقرب رپ لیدی الا rra م .le ورغبات

 لیکر ے اے ںوہک نکے ںوھ ویل نیک ب ایساو لاب

 7 ذات اےک ارم ے وہ ے رک سا وخر کے قی فار وا ناسمتےن سنی اچ فو کیا اپ ےک ناطلس ےن ارب

 لا نایددجئ اپ ےک نامش دوم دیلاد یک ار یر کر وغرس اخروی ےن یاو ںی د ےس د توگو کرک ارھٹوو کی روا یل یی

 ےک ار مک ےس الع ےک ہقیرفا ےن سار یکف یبرحتیکے نا سکس لار اوت منا ےساروا یکی از ا تزع تہب کس اذن

 ی رضا رب نود فر دعآی پا بج دوا ید تاج اوکماھڑکپ آسا ےہ ےک ےن رک وش خیار ےس یا روا یا دنیا رپ ےناج

 لا ےس سیٹ برغم ے ارم اردادتاٹ ہو کل اج ےس ار د لا ڈ کرک کیت ف یک سار لر ےک ا ےن ندعوا ںی ے ار وت اوہ ناور بخاج

 روا یف نام تاب کل لا ےس ای دانہپ لاک اطلس ےسا ےن ںوہنا بج ےن رک اےس ےس دارا ےس اہ وہ ورکا ےس درک لگی پ ںور ام ےک

 یر روت نمرات شین دایکی دانہ ادرساکموق قا یت وکی کرو صن: یوو رخ تم نیس ع ی وا عنب یو قاپ

 2 ۱ ۳ ۔ کدے دت زاجا کال

 زار لوک ارپ ےس اورد ےک نا ےن ںوہ ارپ ارت یدجوم یی دتا ےک نیب دعومروا یک ا ےن ںوہ اپ انچ ۱

 ےک توگذ یکن وم لدبس یک رھپ یگرادب ات یکب رفم نت اےک توک یک اروا لیک یک ا شاخ ا چا تحس یک اروا کک ےس ا

 ساز بم یبا ےن ںور۶ اخ ےس ایک پتے ارکوہ لئاو سیٹ رکا وو راک ای چ فر کش نام بیم پس

 ۱ یا فرط یکسان ورک کودتا

 1 :توو کلن الا

 ےک کلم ےنپا ےنپا ںوفدیب روا اچ رپ ور ظےک نا ےن ءاغلغرھپ ےھت تراو ےک یگرزہرواتمحقخی ا اداد پاب پا اھتدوج وم دیحلا نیر مظدلا ےس

 ۱ ۔ے امو

 سا یک یل اہ کت یب کتاب سا یوکے جہ ےنپا ےن لئایکوہ لئاش لی ںوراگد دم مامتےےک ا کز را ماقالا فرط کوو:

 یک لاروا اگے رکاب کا پ درگ الج نوکیا اچ فوخ اکت اب لار لاو ال شنا که کتاب روا ےک لمت

 کاتر باشم یکے جس ےک یقرشمےن امر ط یا ےت ےتاج ساب ےن اوج سان بیپ تک سس ناطاسکل ویو

 وہ اہ سمن ےک کار وپ تاپ ورشرواراپو راک ںورازاہ وکں وگول

 ےن لاردا کد رک ورا ارتش رگ رصروا ےنانب ےک سا ےن لول دو دل وک ےک کن چرک وی و یرسود

 روا یا یش لا وقت ایکن ایم نو مے ا ےن لودنم تاوو زعم برگ ارس ای ددب ےس ا ےن ںوکولر لب اھکر سو دم مان اکے ےن ا

 ںوگول نج اجڑپ مر شاتیلوک ےک ساوج واک اں یا ےن اکا ےک ںوگول ےن دوا درک یر از یک یا ےن ناطلسرغانپ یل یھی ابر

 پف سج سچے ن وہ ںیتاب یکع رط حر ط یم ےراب اروااہکے کرک مع ساس ناطلسےک کرو یم ےرا سا ےن
 تا زیا مم اتد وے ات اکر بویت توج ےہ کی ژزانگتشادرب تاپ دما

 تا هارد راکل از الات تا یاد چک سر ادرک کمی ےن ناطلسر رخ

 جن یوم نب لی یما ےک ناروا الا ےس اید رک اھ ےس ا رکا ہو اتا اچ فوخر سا قلت ےک سافت اید بیتی رک

 ۔ےہ وہ ےک ہدارا کے رھپ اناعا کی نی ارھپ کت عاطایکتسولع یک ا ےن اچ انچایکا الچ اپ ےک ہدوادز سیما

 هدفون تاب امیر ذات توکل وہ ےس لیت ساروا یک ڈے لغت ےک یاو وت

 رراپردنحر وا ایگالچ فرط کن امت لاو دورے یب درک نل اوج ےک سا ےسا وو ون اگے رک وارا اکے نر کلپ لا ناطلس بج کا یوم

 فرط کب رخو وت کد رک( ورش اکی ری یک ئا یھب ن تموککروا ےب درکں ورش ام کے ب ےن دعب ےک اتت رل ئا



 نار تک ناروا لاقرب رہ شش قی فا لاش ۳۳۹ موسصح لب :..نورظیا تر«

 ںی قا اوریا یک ام یکم لاقت ںی ورداایگ آں یاد فرط یکن اسملچرابوددعپ ےک بس یزپ موش لک زاد یا
 ےگ ںی کرک مک و لاح ووا ا کک اہ ادام تیامج کرا

 یکن اید یک الا سج ےراپ ےک دی اما ےک ایکن اطلس بج .....:تالاح ےک د ےک ناطلسفرط یک یس
 ۱ ۔ےہ ایگالچ فرطیکب رخمودعب ےک تی

 تان انک داسف ےس ساروا سیم ےن راونسوکک لم قت اس ےک ںوج یکن یدحوم 1م د اےس ای جن مترپ ںوربشھتاس ےک ا ےن ںوہناروا
 تسرروکں وت کن اوایل حق رپ نار اچ لی ای دالباوہاتوہ ےہ فارطاےک سا الپ ئل ےک ےنار کان آے ہیخاطوکں وبرعروا سالم
 ریما ےک نیت ایفب ےس سا ںا دقت ایگ مک کک کر آے ک اید اطلس بک گاھ ب فرط یک گنج موقہدوادذ یک اروا یوم نب یش ایک
 رتاس ےک سا یھب یا انچ کت ع طاری ہت ےس ےس ۔رص ےن ےئوہہ ےترکل ٦صاح تکرب ےس تاقالم لاروا یک قلم ےن یک قل ادب نی ھم
 ےک ور 2 یکے وے ڑوھکل وک اروا ئے د نا اسروا مادنا ےس تب تار ایکس اک نر طلا
 وطن اکش ندا تسا لب تسکلبازار ےد یھچر ایھتتروا ےڑوھکہ ںایراوسہ لا ھتاس ےک نا ےناگل جت ےک ںورٹپک
 اھتدصے اب ےک ایم نت لوکس نایک 1ں یئاو فرط یکس )یھب ن اطلح ایآالچ فرط کک نل ےنپاددردا دے دیر اچ

 کیت اےک سا وجا تا ںیہ رکا وراپ یر ودر سی کرک اک ا کا میچ ایدرکففرط کلا نداک واتس لات
 :یقاخا وف الاد ےن رک نا او روضه بت مان ارپ تہب رط یکن اطلس ےس اودالع ےک ساق روش سما ےک مئی کج یک او
 شال تربت کا ےس سج ںی ےک ےک لے اتر اکا ےس تہ یزو ےک کھا او ےن کچا فرط یک ں ورشم ترور شوا ما
 _اوموکد ت اکت افد یک ا اوان اطاسے جو

 روا ۓک ماکےس تہب ےل ےک ےنرکن اب ہپ وکیخعاط ےن مو دوادز یک ازوا یوم نب لیکر یکرسود ت e یہ لج
 ارم تام وي هی لوس اینا ےس م لیپ مچ کد ۓار یکے نی ہاشداپ ےسا ےن لوح تاک! یر وب سس ا
 دچ ش جدت ایل کض یف رپ ںوکگےک ناروا ای ےل ےک بام ےک نا ناطلس ںی ز1 کی ئد رپ گییان ما اقلاولادازاچپ ےک سادعب ےک
 نے نااوو ہکلایکء راشا اھت ےس یم اشم ےک نیر دعو موج وکی ای کام داب لالہ فا ےن یا بت یک آں باو فرطےک سذ ناطلسر بیج
 ےس سم فیل ےک لالہ کروا ب ایز مکن ب وک ناطاس یم ست فرط یترسود ںیہ عت اا ےک یا ەوکا اے راں ووروا کوا

 ےد ےہ یئاھب ےک ناطاس نب دوسس وج ےن نایطاس نب رک عون اےس سات اسےک نفی دع روایت لوک
 رپ کس اب فرمان س نمد و اید رکو رقما لم ےس الع ےس رمد ےک رای آور نه ین چک اقالم
 ےل ےک ےنوہب لقاد سش نادیم ےن ںوھنروااید لاڈ ہری ڈ یی ںویٹاھگی کب ازنلا ےن ںوھٹادعب ےک سا ایک اک ئا کت ان ےن ناطاس
 ںیم ئل ےک ےنرکادوپوکءدارا ےنپا ےن لا انچ ےگ ےناج ےن آے لس ےک فساد تا هایت اپ ےک لالہ لادم ات چہ ا
 ` الر لوق راشاے اے نوع ابا پس اطلس

 اس رج رقم جنتی درو شه. ساک شاپ ےک ناطلس یئاھب اکیس ئاروادوحس نب یون لک ار
 ریز ان منو لوح لاپج گپ نوت نا بیس نور و ےک ناےک رکل یا اینپ نا اساکن اتے سم
 لول کبد نارد پچ فرط لنت کس ناو زور يزد ون لا ياد هر کور ر ےک ناروا یی تی
 ایک بس نا نشر ےگ کعب ہک وچوکں ومیتروا ںوڑوھکں وی راوس ےنپاووراکرخ آپ رھتاسےک نا ںادرکراتارپ ںوہچ یکن ا سم
 ے ییاددد روا ےس لکل آے دش یداودد کک تں اہی رک ق اھت! ںی فرداایکک ناپ رکنی رپ ںیوایکد جتاسےک نیت روا ویری

 بس قے شار لمت تتسم ےک اروا بروج



 0ھ رب ستی رفا لغ me مور مرہ نورلخن را

 لاتاک نا بج ضانچ ےہ ٹا اد شرر جلادالب ہکوج ےس یترکگ اج ںیم داس ھپ ےس یئاج یکچ فرط ےک قرش یوم یر گے بازلاروا

 ںیئاو ےس بت ات ےک نا یھب فوت ں یہ ےک ہد ایا ےب ےگ ع لی نیز یب ھچ ایسروا لگشج او ساھگگنخروا ید ےب سارکر کے س یاو

 سپس هک دگر آش ایگ آں یاد نارماکد بام اکے کن ینا ناطلح حر سیل
 اپ هک بوقیلدوحس نب ھشوہ کاپ ےک نیز ب نار ری رد نب یک نم فرط رسوو یا یتا ےک ھتان کرام تع تب یکی وواو روا

 فر ںوکلمنپہا ہور ھچپ ای درجبےس نزن ویا نوژو نویس تان تای راس تینا انس 2

 اد اکسس چ فرط ےک بازل در یارک لس تسکین رک تاکسی کارا
 ۱ ات اک کہ رت روا ایک ٹکا وں وگو

ک ےسا بم راک داپ ےک کب تاک روا یگدیددتسلکےا ےن وع ک کج ےس نار دودع یکب ارلا ےن یر
 ےک سا در

 ۔ یم تیک کن ایرواے دےد ےت لی یه وتو یر چت لہ روا یکاروا لب بارلا ےن ںوھآرھب

 یکر شر سنارفاےاماوکروا ےہ روپشمےس مان ےک نفاق ا :تالاخ ےک گنج ایل ا ےہ ںوارھٹ ےک ساروا رفا خالط

 ییہ ےت رپ ےدرانک اغ ےک مدرک گوی واچ تاج اس جونم تفاپ بن اکن ا ںی تیک سرنا ے چو یکے وہ بو فرط

 ۔ںیہ یدڑپ ےک لال ےس فرط کب رخ روا وور ےس فرط یق رش لاد نایمرد ےک یاو تروا سلتا جوج

 ۳ ںیہن ے ںوہنارھب وہ طوفم تموکعی کن ارب یاد گور هاش روا اھت یلر کر ایل اوکت یب: اھت یھ ھتاسےک نورد ںیم

 ۳ ارور 2الی ناب دا قای نم نج اطر تال وج ہی مس الشم ںورہشے ڑہ ے و ےک ںارذاایلر کف پ سارکل قی فار اپ ردنم خام

 - نگ نجرادربتام روا رانا یدک نا سوار صمیمی رپ

 را لقص طلا شرف مرز یر تم زوا ےس انک شکل و خنک ہؾیرفا ےس ںوھتا ع نان نور ایآمالسا بج

 سوشا سڑئاورمزج ےک کل ام ی رب ب سرو قاری اوج ںوھترھچپ ۔یکر کل صاح کنتور

 ےس اد نوا یک شرب ادرک اقرا ہف س ناروا یل کج کپ ناک’ ف رط کں ونار یم ےک رفا نا رک کے ںورھکگروا ںویٹ اھ کس دعب ےک

 : ۱ ۔ے ےس شیرہلاخاود ےہ مکاحوج کس تلف قسآج را زا آسمان شش

 ناف نا ازج یررنسم رک تں اہی ےھت ےتآل اپ ےکانلا ےس ےرانکس اے ڑیہ یبہ سش وارا یکی ےس اروا

 یک واع ےس وہ ٹچ هد ار ےس شی تواب د وک ناروا کک ج ےس نام ںونادیم ےک ےرانکےےہا ےن ںوھٹ پیج

 چرت الاکی پا

 تسوح یک نخروا یگ ورروا م وک ی ور بج ب 8 او بیر تب ےک ما لاس عٹرلا ..... لاوزو ورک توک لور

 ےس یش ناروا رھپ نا ےک ےک ےن رکل صا رپ نودع ر مروا ںوعلق مشرد اکت فالخے ایم رش ںوھا ول یو طوبضم

 ۔ کک ج یکے ہر اقرار راپ کروایا رکا ب تہب کا ےایجہ ےک دس یم اےک رکضق ھا صدی دوام کچ پ ںوہات تہب

 ےک رس یر در کب ولا بدلا عالص مادر انس اراک سا... یرداہب یکی ورک پیلاوا نی دلا رالص

 هو ی وج کس رواج تس گرد مقام ناف یارانه بام ےک رکی اروا تھر ےئل ےک ںوناملسم یم نایمرد

 ۱ ایل ہت وف یم لوکی داہج هریک ترا تو نگر سال لیئاو ےھت ایک

 نی را رود کس خاص کلم اشد رس ام ںی ییدص ب 7. لورم طر رع راپور اک وک لور

 لکل صاح یی رب ی نوت یر را رک سارا اگلے یش ےنپا سی طایمد ےن ںوھنارھپ کج تررصت عکس ارام



 نار ک ناروا لاپقرب ب س ہیر فا یل rR م ل نورظن را

 کج وکں ون مل تقو سا یئکآ یئایق یم لیۓ ای رد ںیم ےنام ز سرچ ایکن ارم باک ارد ايد لاتا اص کلم نارود ساوق
 صز

 یوم تمام ییا ےس ںی نادت یل کہ راک سد کس نا نسل اور الت کلیک رک فلا ےن نوع اچ
 ارج صبر ایدرکدیق شہد نکساےسا ےن اف اید فرط ناطاس الا ڑیب ے کیچ کن اطلسےک نا ےن یادو ۱

 ے رکا درشک ےن لوح چرب تاپ شکن الت امد ون ون ےن لا نار گے اپ ےک
 دق شٹوتے تیغ یکم مے وہ ترکلایخ اک تلافی کل ام ےک ںورجاتےک ےتالع ےنپا ےن لادداایگد رک حور یشدہع ںیم صرعیج یٹدوھت
 لرد رک

 ایر وج لس پچ کراس نوع ید سنا فس ناطاس بجا ید شرف نیل 2 نور
 یکے ن رکفک تس سلف وری شارات تب ےس نا کوو وا یورک اش کاپ ےک ادم ار 1ںیم ےھض نس نون اچ
 _ییلوہ یی را یدعتم کل ور اجرا کونپ ہک ٹا ال نار فر

 هارو قفس نوت ک سج ایھبوکس یس قنارادربےےک منرفا ےن ساریغ انچ... تالاحےک سینا 3 را
 شوت یک رط گراف نیل شارپ نت کس شاداب ےک سیف تایکایتفا بلاک نب رم ناپ ز یگرفا

 ایکو اشا فرط یکے تس کرم کن اوین ناله یا وت اھت ید آی فرط یک اظ ےن اروا ےک ےک ےک کک ا ن
 ۔ دے کسب تا یک او کس ںوج مکس ےل یارو

 عسکری کیا کتب ین اصن یک نور شتر... لینک ٹراصن لیا ےل ےک گن
 طی نوکاردیر مان اک نہ ےھت زوکشر اشراف و هاش اش اشو ید باوج یتعت ےک گنج ےسا ےن ںوہاشداب یل ار

 ۔ے یکن ایب آر یکا تاب یب ےنریشا نئاءاید اوج ےسا یھب ن تع اتتد ا کیا یکں وہ اشیا شفا

 یتا ےن ناطلس رن اید رکن انب پ ےن ہی ےک ناوکں وناملسروا : ںایرات یکن اطلس ےل ےک ےنرکک نج ےس سیا
 نر رک اروترواذس کی بخند مداد مکس ات ئرطی چکا راج ے الت اپ تنم
 ہائاج کت الاع ےک سا فر یک سیری سس اطلس مس کانکس رپ اتم تا س ےک ںورشےک ںوفاملس ات
 اک ایا یا ےل ےک لیک یک رش روا ساب اپ ےس ےدارا پا ہد ےس یک ھے ےک ےس کسی رش یک تاک دای

 یا ےن ںوھآ بج ے یا یوم ںی ےس الع ےک نا کج ہک اچ ںیہ واال ےن انوسےس ںوھتاپ ےک نا ےن شتر نانچ ےک ےک اوس
 دیگر رک رستاک ل اداوم لا ا لا ےس یکے ساب

 م شمس سرطان شتاب هک سیف بچ یک نا. : شٹراپردےک سفناریغسےک ناطلس
 بود ےۓاسراھعشارب ےک ترور یار اش کرا رد ےک رم ناطلس ےس ارواایدرکراکا ےن اذن اہک ےک یش ےس رہے یا بج ایگ ال
 (ت میکرد لس قرار زا کلش ان دانس ال یی زوہاوخرخ تان اگےۓ اج ساپ ےک سرخ
 -ی آہ وا اس لاپب هک توم سس یز هاو لاط لودب تس فسا لوح کے اتر لخوا 7یت وش

 ٰی اقشا۔ بس ایل ےہ یھت ای ید آرہ ےس جم ںویدآرازج رس ےریترواس اید لاڈ سیم بقےن یف قو یک وکں وان اتے ریت تروا
 نور ارد سی سد ادا تسلیم آے ر اھ واراد وک مارے ایریا ےس و وی یک وقاب نا ےک
 0 7 - 0 نقاب شوک ےک وراپ ےس ےدرادطلم یاب ےل ہلدب ےن



 نار کتے ناروا اتری ی تیرا لغ ۳۳۹ موصل... نورظنم ی ج

 4 ےب اھ کر سرق

 م تابوا یر کے خاطر عب ےک لذت انسراعشا بحر یخ ...:ناج نب ودایزروا اک ضاط رک د عشا ےک تورط یا
 -ایلالب ٹا ند یم اوکریفس ےس ںوقالع روا یکت رزذعم ےس سم کتب یکے ناطاسا پا ایکو اتا کروا

 را لے کر ےنپا سیم رخ آےک 3ر ہر عقلا ذرواایکعح شوکں وج ایا ےن ہیخاط دعب ےک سا آباد ریس ناطاسناچ

 ںیہ رایت لک فخ ےک 0 یک وا ےک ؛ ناطلسر مچ ۔ ئگوہ عورشانوہ عت یم ہلیقتص لاہوری ےس وہ تاور فرط یک نر کوہ

 ۔ایدرکن العااکےناج ےل ےک گنج جربش نی رت بی قر وااید ےس درایو ںیم ےراپ ےک نشووکں وگول۔ ئگ وہ فورصم ںیم

 تاور ےس ےک ےک مولع ت الا وک اولا ے ناطاسرعب ےک المال... ےھت ےس رےروروشیکوا ثر اب تطاس کارا بج

 روش ا ےک سینا ےن ناطلسال ےس مور شانوہ تے ڑی کرک داکتر کے ےک ر مولع ہت الام کک ند یا اوشا ایک

 یکن اکا دوروشماکے کور کک ت شو یا ںی ںی کو گن لت ےک ےک ور ںی ےک تاب لام ےناج ےکا ےس نیب دعومرواےس

 نیت دور اک رطروا یکے ن ںوگولےرسودروا۔ گھس اچ وہروجمرپ ییلاو ےس ہہ ادوخہ ور ا ےک ی ی ایوب ران 2 ارو

 کرنا نور پی نب ںاے اپ لگا ےک ج اطرقوو باید زوم 2 ےک لا لاو ںی ےن وہ ےترکل کپ ہروش لیپ ےن ناطلس 1

 ۔یٹاڑہبی 8 ناتو ےب رھگے سس ںوراکاضرد وا لا

 ےڑب ےل وھچتےک ان ۔ےت ہدایپ راز ںیرواراو اج چای رقد اےس 2ای لگا ب ج یر اصن ....: راغلیو اکن یا اسیری سن و

 مان اک نج اھت یاس اک لطاط وج مکا ای لو اارزج یاب ےک نورج ,ہیلقص مکاح سی فنا ںیم نج ےس اشو تاسو وردات ےب کرک وہ نت
 لاح تقیقت نایاب یک یتا ڑ رپ سٹ کیلا گنا ےن بسرکں یہ تھجروا یہ ےترکل ای ہاشدابوکبس نا نیم اع کمک کیا اھت لا

 شن تا نا نایک اف یخعاط مان اکس اھت یو٦ یک کیا لمس لو ےن رکلمتر کے ہیدورداےہ روا
 7 1 اعداد اشک س ےس جو یک یر پتتا ل کات 0

 از لی اپ ردخاےک وف لاطلسے بو یک وہ لئد سم شک نہ اط ذکر... اناج وہ نب لقت یم اک ن اطا
 ۔یگت تف اتو رنب عاق وا یئاور مکی دنخ یب ۶رہ لس ناطلس فرط و را کس عقیل و وایکت سرو ں وایی نے نو

 :٠ ص 2 گرا :یدنب نر یک وناملسسروا تسلی کن و ورس ا ل یو کس ون

 امامت نا ےک ںول ھی ایگ کک اور کار تروا مود زا: زیپ یر 2 ےک اےس فرط کد روو رع لس یارود سا امار

 ی یک ونک فیکس ال رم تاپ تملا ناک ےن وہ ب ایماکروا

 بلطدادلا یر وٹےس کیک امی راسب ےن ناطاسروا ےس د کد نب سار لت دسر کا لو کاور زنا اب شیوریپ ےن یٰلاوتلا

TNSہک 2ک ٦یک ں یک وف کو راؤ روا ص اھو شوو ںیہ رن ےک 1ی ل العوام مام ایکن اور اولا ےس  

 -ید یش کد کن اذن از

 ر الایمان دصوم تراس راک اضررواراووا جہ ا ےن ناطلسدعحب ےک ا... انا کش الاسود صوم ور اک اضراکن اطلس

 بسر هک راجع اهدا الا اص نب ها نم کن لا با تیز بس اےک ایکو رقم

 مری ےل ےک داہچ ری روطناراک اض ددوخ یخ کشی یا یکں ونارلسروا اب وکی یا یگ وان اص نب یت رک

 ریس ییہ ہم مان کج ایک م ق م الا اس ےک نیر ھقم ےن ناطلسرعب ےک سا ےل حل ےک داہچ دوف شنوردروام امت ایلص <



 او ها fre مرج .le ۔۔نورلظ عبارات

 تور یبا ففنم حی ور ا و خار وار فلا نی مساوی: نسنایلا نیا. ےج روش ےہ م ےک وتلا

 تم نو ردا اض یک زور ی یم گنج ام... : ماز ار ناطاسروا نہ یک وناملسم ںیم گن
 داوران ون سر کل کراس اپ کا ۱

 ناراس یت س ےک اہ زرو رم روا یک یار یکی دوش نسوز و لک روش یری ج دمے روک ر تندر راے ا ڑپ ےن نلاطلس
 ايم ناج نادریق ےس یک وا ن اطلس وائن وہ ال سیم یا

 ےک توم یکس ا ۔ایگوہ لاقتنا اکی فوانش اش راک وناداس رحب ےک گن لا لاوقا فان یم ےراب ےک توم کیف ن اطلس
 تارت کیا پا نرود < کج تاک 2 فا تام توی ووکل شم بسا اج ایاپ فالتخا نایمرد ےک ناشر ملی ےس اب

 رول بز کیا اپ ےک یادی ذ ےک یئالد مار نبا ےن ناطلس کس یہ ےک ضنٹواس نرم تب ست را بدو رک تک
 ۔ے ریا انا ته لوقرک لا رخ ویب رھک ایکو ہ کالپ ود ےس سب یر

 کو ایلرکت عج پتا ےک ایسد) ےب یک ا ےن یکراصن ایمی واش بج: تست ھتاہ ےک ےب ےک رف واشاک ی رامن
 یکدم یگا ےن ناطلس انچ ۔ ےگ ےن رکبلط تاج ارخارواایکع ور شلسلساکت ہا طط خ ےس رضس ےن ںوھا لات چکا متا وگول نا
 ایا هراس سیم نیر فےس طس تک نی زنی شاید اوردفدرطامن کی ئاص ےس نا یم 19ى لوالا تر ےن ناطلس

 اتے ورڈ یں تم اعروا ےس ر تمر فراح نہج اب ریما چہ نا زہ ذامعلا نب اروادرمعن ارم ےک سا
 لابد یئاج یلاکے لا سج رکن ن نافوط یررنحسروا یشن ون1 سیم تن ار ناک ےناج زباد تیک لو ڑی کر پا یکراصنروا۔ 1
 اا 'تشاد هری ناستا

 رم لا یخ شوخ ےن مارو اد لاڈپ ماورا اپاکں ا اھتاید ناو اتر وکن شو ےن نئاطلح : ری ابھر ج ولاکن اوان نگ ے دون گہ
 وج ےج ےگ ڑوھچ یھب نی ںی ںی ج اطر تیر اصن ۔ ھر ارب ےک ھچ ول ےک ںونوا ید لاوما ہو کں ا ےک ایا رک سایر ک
 ۔اک ت پوک ونال

 کاج ایجدفو ےل ےک تی تاب قلت ےہ انو کن وام رپ کس ناله کن امی وڈ دوا برخم اح ےن ناطلسدعب ےک سا
 ياد یا گا تہ ہلیقص مک وا ایکو ور شرود اک یک ولما فتاوی یئلوہ رورنکتصولح یک خط یل ےک اہ ایک ب ولخم کو جاطر ت
 کر ردرنکتصولعی زکر مروا کم ئاقہتس ابر گیلا ےک کرایا یر تد ےس توات

 ا دوبار ما سش یں ورش ےن ادب ےک ےن آں اد فر یک ر وے نی لاکر لار ساز ریه کن سان

 مقاوم ایک اد ها ا کک ددخچ ےن لا قت مکاع رصتسما بج ۔ایگوہ لئاش یم ساوخروا ای رکا ریپ بارے
 ےس لون ےس ا ےن ی ادع کس لا درگ لات دینی گر کرد درر کک کا گیا وکارول اکے دعب ےک
 یب تافو یک نا لم ڈک ک نئی ایگ نکا اکسس ریش لرب
 نیا یاب فسا نہ دیس لاعب دا زای اک ادب ےک تافو یکن یتا ن بج. لاک لان: ا فو دیک
 ییا یک اھت اما ڑباکن وقف ولع فاش لرد ۔ایکل صا ہہ تہب ےب رفحلرواایکع ش تلو بوخ ےن لا یاب او 5 راک
 اھت تم دنلب راودوخہ اروم رسا هد بیت تک کرہ را مت فلات

 ےس فرط یک رکز وبا یما ےن اوج ںیہ اعش»هردجش ایزو هک اعارتچ سر اقا سنت نو را کس لا



 نارق ناروا اق تیرفا اش ۳۳ موم .. تل نور را
 یس و 0 ۴ یخ یا ۳

 ۔ گہ ناجی پ پا ےسرجو یک اکو ہت وف لنز گپ قدس کیا اک ا۔ےہاپکے نہ ےترکب اور اج جات

 ی نی یر تو تم اقروش ےس ما ےک بطرلادوحلاوج ترم ناتو

 حس له تدللس اراک فست نبی... ارف فطر املا اکل اششالا بحاص ںیم از ےک تسول ندعم

 ےہ وت یک یک ولس اوران یتا ےک لاتشالا بح اص بج م ےس ام ےک ریہ اترو ےس م ان ےک لاغالا بح اصوج اھت یکے ر حلارپ ع نیا

 یک لا ےک اروا کد تس زہ کک ا ےس کارا کت سیب برروی اج لاو ۔ے تاو _ 21 ےہایگالچ باہ یک اہک لاو

 هتس لا اود یول س ایک ل ھر ہو اب ےک رس - لار تیم نام لار ےک سا ۔ایرکل اش لی

 7 اقا لک ار

 توی تر رپ ان را رز تار راک آب ئاغرپ ار یکہاشداب ار یکس اسکی کی قت یصااروا

 ۔ےئھڑوھچیر ااا ےک اید روا وند رپ تقلید رنگ لر روا مارتا

 لو کا ه- رو نکوکت موکقی کب رفم لاروادۃانز بج ےن رئازج لئا..... ت الام ےک روا توافب یکئازج ناگیدنشاپ

 ایک کر ناف تنطاسر تفدوخ کیا ایہ ےک ےج ر نب عپاتےک ںورسود ےن ںوھناازبا۔اوہیپ لایخ اکے کم ضا تس راتو خابا ںی

 کار اینا مد آن دومی تری ندا لب فر کام اهر ےک یل وکرم یکں وی اب ےن تدطاس
 نایمرد ےک ارد لس ی وای آبیاری ماکت لا لاله دن بایماکل یل وکرم یک وینا نک یر یر اپ کتو

 5 1 ۹ ۔یلپ تا

 ایما صیفاک کج روا کیا تا ےک نا تم رے ےن ناطلسدعب ےک یک کان یک ہیک ....: گنج دوا کی اھت اس لو یک اطلس

 7 مدد د مک اع ےک يا روا ایگ اکر قل ا بن نت الاسپک وفا کس وت یکناور فی روا کے لا 1ل ےک ماس ا

 ۱ ۱ دو "حروف

 مٹ زاب رود رک مور صاف خن ےس فرطںور ارز ےن ںوج ویک ادرک اور عج وف یم ینارکگیکم اطلا یبا نب ںی علال ےن ںانانچ

 ناطلسدحب ےک ا اب درکریق لی بق وا ایگ ال سجن اپ ںی رھی یک ا کراں ورا ےک رہ داور ایکم کب خار اک یارک

 : یدک دنا ند اپ تافوبن ےن

 ایرروا اکر ہا ےل ےک راکش ےس سو ن اطلخ دعب ےک ےب یکرئازجلا ....: وب مر یار رو ات یم تافولا رم ناطلس بج

 یک ا ںیم ںیوکولیکفک نا ایگ اتھڑب ضم ندب ند _ےئگ آں اور کر وہ لت سیم توم ا شرغوو یرفس سا. اورام اک ومش شاک ت

 ےگ یاد ھکرکید یلسوکں وکولروا ےگ فکر تقابل رد لو رو های سیکس یماوفا کت وم

 _ ےک رکن لصر وک ار یاروآ

 تورم لو کتک کیرودرود ترہش کا کم. تافل دق لیٹر ظن یا رادرکو تریسروا نااطلس تر

 مالسلاردا ےس او ک واے دہ ےڑب روااباھڑب ےک جت اکی در طام یکے یل ہا یم ناطاس نماو ےن ںوگول یدعرسےک ہیعاقلا ےس

 ۱ - هم نیز لم تسویه لا تساوی داماد بارش <

 تم نے تین کے رک توک ں وت ت وو ال ےک تم واک یک الحاسد ا ےس اٹیک وقام ےک تاطخ یم برخ یت ر مات

 ایم د س اپ ہیلی راپ ےئل ںیم اس بط درک توس سلنا رقم خان

 اھت ےن ا نیب موہ داایکل تر ادب فقر رک الساروا ںوب عل مح ہھ) ےن قرش با .....:یلاھنوخ یکس ولی اروا تم



 ارت لاروا لقب« سترتیرفا اش err مج مقل نودلغ نباتات
 مو : ےک اروا اطا تان داد ا ار تموکاراد ےک ن دھوم د 3 یف نیم ت موا کن واری
 کیا راق روا ی ایش نا و ید :ایز تب یشوادت یکں وج فہ یوم وبمستر تسکین نا سو ڈ پر لک

 ءیئراوسویع ےل ےک ےن رکی روپ تاب ردرض کور مزور کول یک 2ودایز تہب ےن ناتو ب بت و ںیم تم سا
 تیر کر روا اے ب ےک لور MoT رت
 ںوگولےرصودروا نیب صوم تاپ تافل م عو و بجے رتا اطلس: ا لاوحاےک تعیب یک رصخحس ان رک نوا

e 

 ایدی ياعرایداز ولو یق در نفس نا ےن رفت مور وای ر فا بلاک اولا ےن یارب ےک یا
 ندارد زد قاک اد نبی ۔ یکی ئازفا تزمعیکارمشو لع ادرس نام حق گاه ام دما اکو
 الت ریپ تل ها لگن عبد رپ مرد گارد روا نیک طع

 اچ ایگالچ سج تصدخ کن او: تون تا او اض اج ہن م اکی ور واےک تب انکن یم ۓاوساھتالاو نٹ راکںس دنا
 نوود یم ےنام زیا ۔یئک بیر وا تست ار کاج ںاہج ےگ ےن ناوید تی الو ۔ایکاطعو دب اکت بانو کک ادب ب یے ںا
 ادا “اوم اقم ےک ککم ادب نا ےن او رکل ایسا رکےن قا: بجا لک نام

 شر 2 الرص» ہدایز ےدعےس جو یک رھا ےک ا نسا بی ید یی اکشن بیا ا اروا ان نر شتر وٹروا

 E ارز بب ص0 یکن سا نب دس ےن ناطلس۔ اب فا دوکیلاطلس نفس ریعسرل وین
 , ۔ایگنادروگں وف کرب فر یکہ ریو دایح ناروا نا اب نب یلعم ےن نااطلس رجب اد لاڈ سیم ےناخدیقےک ہیصقے ال

 ےن انا هیون چای رس شک لعنت يا نزاع يا دب زوبا ے اٹ ندعو روا
l4لا بج دعب ےک رک یا مز ساتی تے ا بج ایکو رباظماکی دون ےن دعب ےک ںوٹردنچ ےر ےترکل صا ل  
 س ر اطلس یکی ل اوما ہودہ ےک یتتش ےس یکی کر تم یارو مٹ اپ کس لودر هذ_ لایک اکو هدایز تب«
 ۔ای' "4

 روا۔یئگیل ےس حرط یک شالت یکں وفازخیفن ےس نل لا نیا نوش قم کر فا ناولاروا تافو یکن لانا
 یادی ںیم فورم ید مان کیو ےک ساروا ایگ کل اتا شی دیس دز یش تلاح کا ہو کک کتنی ایا ارامدداب ز تہب
 لوت بازو مور 2 07 ایکناورر ان يا کیو ادب اب سس ار ایگن جہ کت کو موکت نوا ےک

 ابات واک ی کمو زای کا ورک لا بی ؟ بس صئاوخد ماوکےس جو یک

 ریس ید 0 :تالاعےک ےن وہ لاو ںیم تع اطا یک او لا نلاطلساکیب الا
 ابد گیت فکس یار سل ور اچ الد تمواکے نفی یما یئاھب ےک سا ےہ راي ما کال لان

 ناطلس بج رھا یاس تو نم یت تم واک کد لاو ےس اوک 0 71 لار
 رنو ےس ےک ترتیب ییا روا یکی دلج ںیم ےن کر ایتخا تع الما یک در

Ls SEمپ شاسی لایت مارک نان چای رپ ماکت سو  
 ےسدارا اےک ساوکل الہ یا نب ھ ایکو دارااکغ ناچ ناصتقنوکل ا ےن سردار انچ ایاتمارباک لوپز ایکس لب لانه اچ

 وز سال ر یک روش لیمہلماوم سا یے ںاوراو مروا یکل اش ںیم آے لاو وتو و شاخ لنا ےن لا ایکو ال فو



 نرم ناروا رب رب شیر فال مح مور... شی ..نورلفنعا یر اچ

 ےس ےن ت1 ناس نشا ان اطلس قادر روا ابو کیک سد کاک لادوایدرکل ےس اےک رکلھچپ سئاوک یے عقل

 ہد انچ ایکہدارا اکے لہ نت انپا روا ل لب اک ار عب ےک وو رتو ی ڈو یا وت ی ریت یک او یک منش رب ےہا ےا بج ای رم تو

 قاس شاف یں اروا یک یتا ی زان ران اشاکل ارب دمآی کس ا ےن لا انار لپ ےک نا /ب نسار ھر وا ای آٹ ول ںیلاو نارسملت

 تی یک ا ےن ںوہنا وہ تی تاب یک ا ےس نا ناطلسدب ےک سد ایکم اک ان اپ یھب لپ یل یاد اراک اہم

 نی عوم و یاں او له رخ 1ےک ہدعقتلادذہدروا ابد باوج سی ےن سا لیلا قلت ےک تمولقے۔ ان لات رفو سپس یاروا لک

 ر لامپ ہططت تا ےک ںوج وفا مس سار من این وک رم وک یکی اے لالہ نب کروا ی رک عیب کس اے ںوراادرسےک ہی اجھب لئاروا

 ۔ایگالچ ے ںاہددوا اف رکش لصئاح نس جد سن رس تاک عام

 دوام جهت ساوکں وج وف ےن سا طی کس ناو نام ناب نازو ےک اروا او بج

 فو یا تو فا شا داعش بزار نیاز ررر الاسس اک اوکس فضا انچ ۓا

 دلش ساری نا کس و رے عفو ياد ےس ےن ۔اج مطلق اس او اربما ےن یکاروا ےگ طط فرطی طط

 یقاحارمادعب ےک و نو نایب ما ناو روا سن اب رپ یل کو دادا کور وک اس ن ار وا کوہ

 ےس لوتسود یان ےس اروا واہ ت قد سی یک ا ںی ایکو وکل او روا یئکی دم الطای مکس اےس اچ ایر تاب ےن لب ےک

 لالا قر وہاب ےل ےک یتاحساوبا ناطلس ای ےپا روا اب الب وک ورادرس ےئٹا ےن او اي نیک ابو کس توتال ربا کچ و٢ کلا

 5 لیگ تان کت سوم الو روال ز اچ یکی تر وقار ادرمکز ویو کت یا بم ارزو تموم یہ

 ید ال یخ اک اچ باردا 7 اما تس وک ا ادا ناطلس بج ....: تالاع ےک لف ےک اح اوبا ناطلسر 5 کا

LL Atناطلس ےس اید رکن الا اکی رات ووخ سیم سنت ےن ا کی طا قات ناوک ۓاے ارب کس ٹآ لاپ  

 ےک اپ لا بس نشد کار وا ایساوا

 زوم اون ترموات یک اوج لپ نی کادو یر ابن کرافت

 را لا نہار یخد ماما ےک تنطاسروصارو او نا لب کاش نسب مقام

 تایی رضا 1 موہ ت وف ںیہ درد بام کرشن رایت ایک ہک یا تا ےک کا ےس یا گئی ایک اپ ےس

 _ نی دوم فرصت یمنی مطا یک نلسر کک ںیہ چھ ےس ا پآ کام ہیجوا۔ایدرکرر قتل ا اک طاس یٹ او ا ےن یقامحاوزار مار ٹ انچ

 وک اولاد بخ یئاھپ ےک ساروا ای درک تا کبد سوم ساسی سنا ےتوہررقم یھ

 تایل لاک دعب ےک ےن رنگ لو فلک مدنی وردیق سا ایدلاڈ ںیم یق ےک را قربان سر ایکرتم کر یطصت

 اف کل گرو بتمن... روا یراق يا نت میس حوا
 ےب ےس کار ذ ضنٹوااوتد خاکی زین ناف ںیم تم وھی کس ا !تانویکا رو کد افرول لالہ یل ت اہ اچ اچار

 _ ںی یوم مول یک شاب

 ارتا ےک یا ار لنز یک ادر آالچ فرط یکی ر وتلا راد رک وچ توک تلاد بج روا ی تکی

 مک ارد اےس رودان کوان تاغ احت ےک نو بج اپ ےک اما دنا ناطلس ےھت یھب یط رباط ل نمک

 اکر "رفت ی ویو ی منا

 روضا ےن ساون ینلوہ طو بخمروا تمولقیکس ا بج دعب ےک یت

 ےن اروا ے و موراد و رکا ںی ےک جے رش ھھلاو

 ایر ولا ما ھتاسےک نا

  یتاھس ابا نئاطلس ذی اھکر الم یھشوکں ور اور لایت اس ج ےن ا

 میان داد لوب رر غدار یدک یت سما م مرج

 آر کؤاکس اوہ ل !اعدو اکی ا الکل ابی لایه اتم



 موسصح 25 نورلغ نکات رات

 ٣نرافوباربما
 اکے راد ناطاس ےس ایڈ ےس بس سی اش نا نارا

 ل ۰ئ97

 تول یک ل اے شی نا سری د ت زا چ ا ن ملح مت 2 و

 هی یادم دے اچ ل چے رو دو لو ےہ

 ےک ےک رک ایدی روا ينرن اپ لم حماس ےک نو مر

 ویران ےب ےنپادعب ےک ےن کل صام تمولق ےن ات او ا ام... : لا را
 ےس تام عنا ےک م فروا ایک وا انلادیس نیب صا وآن کیا نل ےک سا قدم دشت یہ ہت یک ات رخ یکے نا ےن انب مان اقانپا

 ری تا ج ج کی ۳۳۳9 تاک ات احسان < ام یاد دل بلک بعد ناسا

 زےس بس ںیہ ےلسلس لنا ۔ےت ایکرایت ےل ےک شام فال ےک توکو ایا ےس لانا ادا باک ات یاد ات نت ب واری اد ر
 درس اب لر پردیس ان شانس مت شرح یو آم نو اد ارج اچ ایک

2 
 ہار اتا اک اہل یو ویر افوإار یب یہ ون یتاساوا ناطلسھ تا ےک نویس اتار نتا

 مارک تملک ید E 0 3 لٹر اار یس نب

 9 ام انب یف راد

 اکف ارطظاےک ل روا اہ کن الا یکے کر رر ود توارعو ۱ نو ویب ےک نازل ادییس نی تا ے لاح اولا نااطلاس حب کلا

 ادر رقما

 را ارت اب نا یوم تسود کی کلام ہا باک ام ست یوم روا
 ناطاس اعم پ روا رو ویک ن رکا تم ی مصتس یاد اتاق رب نت دیر وا لای وا

 سس رو لو مس املا علوم شوم ها روا مکا زن یکت الاع اح اوبا ن اس ایک 2 1

 تستر ا و و ی تو کک
 اس کار کی ت : ۴

 اہے ےس اس اح اولا

 : رالی طط تک
 رو

 : طض یم ں ورک 027 I الطا یک بیر يا ای دم رب
 بصیر ور ےک دادم هر اےس تبارک ا

 ردااپگالچ یگ ےہ ار کید مح اک یو سزا یک ا ا
 ٦ باطم ےک ےردعو ےک ہمزو نہار هان لا یر اک یر اص

: 2 
 درگ ورد نایت لا 7 ی سو !رماروا

 رک کاپ ےک اب سلاح او ناطاعرل ا ےسا ےس لاو



 ارگ ناروا لام ب سی تیرا لاش ٠ ۳۵ مصر... نور مت
 و ا و ی وہ یی

 ایک چ فرط کریار ےک یر یت اف ارو دن اه افوپ ےس سا نیل

 ۔ےت ےترکباحتااکں یب پا ےئل ےک ںورہ کر ر تا اوا نام گر ال اس یک اح ادب ناطاس نیا کز وار
 ںاہو ےل ےک ےن رمکل وضو دربیغد عارقروا یئارھگیک شقر رالامس پس اک وف کیا یکن ریو کی تارک وبا یما نی ےتپا مرشد بج رنانچ

 اب ر نارضمرر جسد مانا وتو نما ساروا د

 اس قارچ ار فری ۶ وب ناطاس نب دیحاولار عر شیہار ہما
 تاخر O EAN E 7 سا نا تا ایر رتن الا ساک جو

 ورک باردار الا ساپ ےک ناطاح 3

 ا

 7ت7 بسر

£ 
 یر

 م ص70
 ہدایزاکت ول ہمکاوہ مولعم ےس ا بج رواایکع وں ول تن ےک اقامت ہاشواب ےن سا وقار بک اہ ےک نیز نب نا رم ن اسم اتر وا ایک

 یک لا سیم لوماککی رک سروا ںیم ےن کہ بام تا نو اکا لہ دعو ےن بسروا۔ ایلرکت یب سیم یک سا ےن بس اے راز

 قبا اے رود کید ماا ےس کیسا ےن ٣ا روال لا یینسو ا لاج یوا یک وب شاق جج یک تو تر يراد

 بکس دسر و رضا کت دزد اب ۳ ات ا ا ا ا تر ایک کدی

 بی لاوم تک اک ہر را ۱

 د6

 ت ا و
 را ردن ےس ی ئا ےک ےک سر جیم

 کز اپ شوپ یک یے اھ ےن سا ا

 رک وھی ن شؤاپاہراوبا دعب ےک ںوٹردنچ
 ںوناکیکا درک ورش رکی یوی واک

 ایگ لاطم اک ناھکدر مان انوس ےن ںوہن 1 تک دے لب وک

SS۱ ادرک ورشات ب نش  

 ا یراق لا ےک بایذدوا ایا اچ فرط یکی ار طز یب ےک ےن مہ وس درامولا ںی ارے ار تب : بت یار

 تند را د فرط یک دابا ےک ہیک ج ی کر ایفا یت کس ااھق مالفاک رضحت أن نشدوج ےن یان اوج وبا ںی نارود

 ںی ب یرا می ےن رت ای رد ےک و ہراتواا۔ایدرگ حا کک اروا ےن ورود کد لاد ترو یک لی ےک ۶

 بر شرف رپ ی تپ لورم شایان سا رک سهراب درگ سر لیفت

 ھایآ ئل ےک ون ا اپ ےکہراع لا ترس شر اسکین دت رک دانم کب

 نت روا کی رمت ےن ںیہن لایک ایش ئل ےک ہلاک یش ےک تصوکحی نپا ےنو رام ی لانا
 باد اپ ےک ںورادرس

 ںی وہ نایسردےک نلاوروا ںوہ و

 لر تم +۰ ارواح و

 ایگالچ فرط درود زوج ےک یم ان ںیم سٹ پار ط بقا ہضفل نننوج نص نھ :ہلھب ہراوہ لبااکی ین یھ

 لو اقدحب ےک شا ۔ایک وصد ںیہارواے ا ڈ ن اواخر وغ ناب رت وفن شٹراوہ نولیلرواایل ناکہ دادزر واہ امر ای درک ری ہراوہ لئاروا

 اک ت قالخ یک ا وہ ےترکن ایہ ہد دتا ےک /اروا ٹرگت و یب ھتاپ ےک ی ئ0 بجر یورک

 کرد تی اطاوکلووا ںاہو ےک رپ لیطصق رز وتو ےن یار ۔ ےک ےن وہ تعب رک آیو مود ےک یت یتا درآن العا

 رز لک رکو کید جیش اب اہ یکل ئا ےس سات ےن او ایس اوبا ناعم بح رمت یکی ا اہل



 نار کے ناروا ل اقرب ب شتی رفا یاش ۳۳ موس 2 : نورلظںارات

 ہما خس ےیا ےن قا وبا ناطلح ایک ڈبہ تف اکی وں سش ار ف ارطا بج
 رم ٣٣ ناداتو سکے ںاہوےکر کک شہ اسکندر ار لک

 لکل درک ح فح وردوپ دق یدک رای ےس اب نت تک ایم یک
 نک کس کک ںیم نادر یت وا ےن آں یم بق ات ےک سا ےس صفت یھب ٹدروا ےگ آں اد فرطیکس تاب ا
 تک اچ اوبا ن اطلس وت بج ترش کں وتاب مات اید رش رک یخ ا تعاطا یک ا ےن نیل
 دیر فلات کش اای درز ال گنج ا اج لاو واب روا ےگ وم
 ےک ندع اب ووم اکو ۰ درس ےک نب دعوا وال اب کلا 2 ۔ے نا ق یا
 ا ےک وہ کل اے هاش اب جک مس تا نبی

 رکےن تسو کی اک وقروا ویو آش اخدنچ هاچ یوم رت خوک اح اوبا اطلس شم ویا لاو : لا لا ابا ناطلس
 سا کاروتروا یگداب فرج شراب بکس کس هرکس ران
 تل نم در راس دسر نف ناکام ںا و ایکس ی
 ای فر لباسی ار امام کشی دام

 کما اھل اوپاروا ت راز یکراوکن یا نی یو مر وا ای آس 3 رکا ورا یا ن گو. TT لس و ٹکا
 مات قاکس ار کنول یمرخآر چپ ایلن یم لیوا سو لا ارا اک اروا ایلرکر رانا نبی یا و وسیرادم ایت ان
 اد ہک ورشا د جوا فرط کک ج کیی اہم ےک ررر تریاک یتا یم لوقالعےر سودروا۔ ای ہوگی کن کارت لیتر وا ارگ

 اپ سیکل ايام مهم سهراب رپ لک اعطا :یرایت کک نج ےس یئد ےک لرافاما
 نهم وہزاورجد ے تموکعے ا ےن روا او ور رر / رو وت اہ دور ےن وہ شا شی ٤ک یاروا
 او ں واوا ںیہ رخ ؟ےک رعقلاوزروا ارتش بلوک ا i وک وان وراو مس يا دواء اما ےک نیب روومروا کس ورا ےک
 ںیم ںوتوو شکبرسردا یار ےنپا ےن نا وت ید قلا یھص سد لات چاه تست ک 3

 اوم داور ےل ےک ےہ روھ کدے ایج وادور الا

 ےس یکے درکوم وار ےک لا یاد اروا سخت ااروا نا هارد ارا

 بدل تا ی اہ رخ صدا رافولار ما بج وکی گد ۰ ٠ کج نایمرد ےک شررافواا مارا ید
 یکن یب دعوسروا۔ایدرکدیق سی ارعپ ےک ووارا ےک لک اردو اایلرکر روا ارم یکے را اے رات کس ج اس را
 ناو ہل اتم بوغ یہ نیقاجرط۔اوہ اسان لار نمناک وجود کج امر ےس سر ید هام کف
 تم ا لپ

 سا ےن

 سنتوں ور مک اروااپکل ےھت ےپادخ ےن گرو اول ا
 مای تراک کوبا اکں اڈوہ ار یما یم کن سا

 نامت رگزولار مان کل اروا تاج ولا نا اطلسروا در

 ےک را اوو روا اپ تعاطُ کد مناجات درس انکل نم ھشےنرباہ لب ...: رارف فرط یکن اسلا ا کر ارا



Eنارک ےک ناروا ی اقرب ب ںی تی رفا یا ۳۳ مص. لج  

 _ایگوہرارف فر یکن اسماتایرکزوبا مایا وداد نت نیر عیب لیے نا وت اگل نارود

 ےن ید وقت نفری ینوج نگ نم یریقرواےےک وہنرارفرکا ایم نا ییا اح اولا ن اطلس... 0. احاول ن اطلس

 یوم م جیت مولی کس ادوار | اکو لو الف کرے ںی ایک اورولو او ب یک بر

 لاو یر اتقا لاپ ےن توب ج ۔اھتر ام جا رم وتا ےک یو لش کج یھ ا ںیم: س نان ول صقور ما .

 نیک ناک ساب لاو ںارواچ ہا یکوداوہ بج قیس کتب عش وج ےگ ےچ فرط یکن اتسہحاقروائاچم ناج ینپارکل لی ےن
 ۔ ےس بی رقد اک ف لوم دات ےک نو لغ کیلا نہرو ازاد انار سن مر يا نالا و درو

 نیک یئد ےن نیاز کت یاش ساب ےک ما ےن ںوب ت ےک آتے یر گولو ون نیم آل یخ ناتسہعللفر کا اب ےن بج فنا یا

 ار مرمر ےس ا رش مسن تب عن لار دکل لودر رو ویو

 چددال ےیل کھیپ پک لار اب لا کس ضامن نان حلقے نولو اروا درک آذر ڈرا ںوید آر رر ےن ان انچ

 قا ےک رازقا باب دا ےنپا ا و برو: تم ها صفر بکر 7ھ ۳ :لاوز کت سو ییز

 لر نکلا نم نوا زاد ناروا ناپ ن ندارن اب نب نا 7ھوپپپپ اگ

 لم ٹکٹ پل روا یر ونک سبک ؟یگددعپ ےک ش گا ای درک

 را کرکٹ یم رب تا یک لا ےن ںوہ عو اایگ2 ہلاک فضا ناطلس بج. کر کلفت کس راکت نایلس

 تے ایکو رعو اکی رادافو وا نگ شاپ ےک سا ںیم تروصص یک ذو وت ںی ا لخت ےک سا بج ےن ںورنشاپ ےک
 ےن مماوگروا۔ ےک یک سکے چک اچ لیوا فلم نایمرد ےک ںی نشے ودارا ےک گنج ھت ےک یا ےس ویک سا

 یارک رباب ےس رمش ےس وای ایا بمب رس میم روا ایدر لمس ر ار ف ےس ضا ناطلسرغ انچ ۔ یر وب تع الط یک توبا الدا

 - وار فیس ناایمرگامکت سل ررا کس ؟بلان صنف روم ازت نریم کن روا ایگدلاقم ےس

 شلاقرپ تمولح تن ےک پآروااوہ لفاد رشت خر صراط... لی اکی گوروا طض اک طو ا ناطلسرپ سون

 ها اس شد کش ضد شام الخ ای نواب ایا کد یک پرس نر دیو
 چو اکرم ےک سنا درکرداص ما العب ےس تتت دیقےسا ےن ناسا ای ایکرض احساس نایاسروا اگه رب

 ایگ راھ ےل ےک راگ ود ترک ےس

 ناطلس تصوککم اد ےک تخارفے آے یو نم ترول بقا تاک تن

 روا ےنوہ تعم رب ھتاپ ےک را گوا انچ ۔یئد توقذ یکت عی یب اوکں وگولےک رایت بقاکشاپ رھتصاروا لس لا ما

 لا تام پاس اس »کس ور نارواس مق حس ناسا سٹ ر

 ایگررفمر لاس پاک فلز زا روبی

 کا آل یی ہعقاو میک یا آں یم تموکعرود یس صف نا ا متن ما یررنحں تمور ےک اطلس

 N GS ےک مرک رب ج ہر توی بج رے ژب رک ےک اروا ایا کرنے

 ےب ناک ب بک ناک اھتد شاپ اک ولع اس کر ر نم ےک نول چوک را کی ذی نا لک قمر وا اپ ےک را اروا صولا
 کب اساد لم وایلر کی رب نا ےن ںوہار ایک شراب یک ینا ےت سا۔ ےھت تست کس یورو نور ںی ےک کاو



 نار جیک ناروا لئاپقرب ہ یم

 ل روو گو ۔ایلرکضق

 اولش رد و اگردن یک

 را واک یک یف ر ورک نر نوک

 ا اردا ر ن
 لات لا اے وہ تی ھتاب ےکأج

 ںوہا جست تا اپ ےک غرو
 رر رپلاروا ی رکر ۳ شایوسروا پروا ات فارطا ےک طنط وا بسی روا: ی رم کل وت تعع طا یک نا ےن

 لر تم یک ےک ایک اد اح ےس روا اے طاس ےن پا سر کم یم ہو
 سراوان ٣]

 ها مهب سنسور تی تنے هرگز وار کرایا بت اک لا دل ےہ
 نان ار نوار وہ تر رک اد بد اک اھت یھب یکسال رو ایر ایتفا بقل اکا نر هرجا بلا
 هد تماما لاو اجسام رفتم یوم ووم مو کارا یر پاریس ن نا شارع ےک

 رعب سازی هریک ام وردا ی درک لکی مت ےن ای رک ولا ما لیہ ۸ ۵رچ

 رکا یوڑپ اکی ااا ےس ےک ےۓرکل ما: درک رکی اے ناسمنارکزوبار یم! بج فر کار
 ر

 ہپ ںاہوروا کت یم ےس یہ وت ماع ہراپود ےس ف زال رب دو اد دعب ےک یا انام ہت تایل ا و اتا ے فاطخ نجم

 ۸0 - 2 9 - 0 یک یم نارود سئاروا انکو
 وو کاایک اش س ےن رک نج ےس ہعافےک لارععب ےک اموال ےن ںوہنا ےل سا ت ےک

 ایرگزولاریماروااکسوہدن بایماکر گیر زا یا کیو ر یار دایکی اح اچ ب ےہ ںی ھن سپاچ

 اڑباک واد ل یر کن نایمرو کس منکر وادوادسےس یئادرایکیکس یلوٹزور کیا ن ا کمتر وا ووارس



 یکم سکے سا اھت ےس شی اف نب ر عدو ار خیا نہ ہل اع اکر ز وتر دا اگل مات کل اسم کد وخم ور کی اھ ےن رب سجایا رام

 نا سضش روا ہظفل لثئاروا۔ای درک نج نالاعا فالخ ےک داوس ناروا یک یکم سه مارا درب سیم ات ےک نشچےےک ساروا کتیا

 ےہ ےھٹکا ںیم ےنامےک

 7 رزو ری لان ھم

 AY بانس ےل ےرز رکا یروق

 وں ےس تہب دعب ےک ماع ی وچ اچ ید ([00 +0 2

 ےہ

 دعب ےک ےن راتا عوف ےل ےک رضا شب اط اب وی تے بک

 ےک سا ںیو لا ناروا لاو لس کرے محب ےک ا اکل وص نادات ےس بامر ےک ںاہوروا ےگ لج اج شنان سٹیار
2 

 هراس

 ےہ یک کت مرغ برخ یک ا ےن سم کیت اااچ ےس را وارا کک ناما سیہ 7 خوب ۰ تالاحےک اداری نر

 اضف یک سوک یک ییا کریک رہے تسابر یکن الا یم ہطاحسم ےک تبع: تسایر یک ا سس درر رق بس مو سير ما

 اپ قاچاق ٭×فاصے اتم ن ناک نی دوم

 یم اف یا یو ٭ ور کت لاری یر ںی تا ےک یا تسمو ام ز یک اروا ےک ےنوہہجوتم فر یک ا کل

 ہپ ہک یک وکی لا نب مسالاوبا ناپ رک رس 27 : ماق اک ٹوک یکی تیا مالا

 یار لات لوس ایراد کل سا تا اس کس ہشام زورمرواےھ ےک آے تیا لر ام کیا یم نایب ایر

 داب را قاصر ای کول اراک کب جاپ درا رب میس کیت او سارا کلفت وا ےک نت 2ے ھا ےک نئ

 باطلس کیہ ےک اب پآہ یت ےس ار کا چ :تعاطاراہظا ےس ایر کز وبا یماوا یاد رگور ےس صفی ریما اک بارزا
 اےک نوش نو باره تاند کن اعام ےس ےس یک اہک ےک کک جای یک رت اھو یکن لہ ب اا ےس اح ادا

 کشک رکر ھا تول ینا سی لبه دو هر دو در ھم کا ےک کز اپ زا

 ھتاہ صفر ای رضحآروا۔ ین لایخس تمواحی کر شیخ ا ری تگ شب وا داب ماکت و ۳ كاز زن

 نایب روااھتایگالچ و رح تقو ےک تافو یک کج ام راضی کج ھقرسےک لضفی رب روصنمر یم

 ںاہد ناطلسرواایگالچ راجہ شو ھم ےب
 ل اوہ اروا ےک کوم تیک 4

 دکل لاوم اس ماست روید کزاوستس اس لوبیا کس ورک لو

 اذیما
 لب بازارکار ےک ےک تاپ کا ےس اردا بک هشت تان بجاعروا یَئالد تبظر یک سو کب ارا ےاروا

 ہر لا ۔یدرکلاوخےک سا یھ نوفرودایکر قمر بازار اسد ناف کل اہ ہردواے ورک ناتو

 سس رگ سرا روا دو شاپ ےک اروا درکن الا کت عطا کروم ےن اش مےک نابود اومدن بایماکر گل حس

 اوت لا بار هددکن تب. تر تصور روا مات برا گارد بک سنا

 نا رک ےک ناروا اقرب رب ںی رفا یھ م۳۹



 نار کے ناروا شرب لر فا لا ۳۳۰ میر

 ساز ےک ناسا شک نت رعومیزازاغلاشار ....:لاوجا ےک تافو یف عت
 نک اک اقروا ایک تاور ےس ےک ےس رک روگ لاح کدھر س e ہا اتا یک ماکو

 01 و نما تیاقش یک اشم ے رز ل

 ۔تگس اپ تافو یھب ا نیا لاس یا روا ایگ تاقد کت ا
 ۱ ےس افر لو دیر اکسل سا سل کن کس قر ہر وس نکے

 ںاہی روا یل ہکرایقفا تنوکحل فتت نورد آیا ی خام نج بجا اک نیکو
 ماچ نجات ےک سای جن و ی ایا تب ۔ایلانب بت ایوان ساری ایلنا تسنیم اس

 را کفی نان ماد باکس ناتار راکت ور کبک یاس
 ۔ایلکر لم تصدخ ین زاوا رعب ےک شا ۳

 مای ا اان اطلس حب ےک تافد یک 21 ایگ ت زاوا بج > روا ید مکناکےناھک باش باد آتا ن يا

 شب اقپ تمولد بم روا اھکد ب ےس ہہ کا ےس سال ۶آ وک یک اح اویا اطلس بج رک ایلوکر ئل ےک ماکےن پا کت
 دیداتحتف رطیکے تالعےک ریفخیرکد تالا ٤ زا ات سا

 ہی نیا ےن ناطلس بت

 7 فل یا نااططلس

 سس گل 20 ات رب درب توکو راپ ورو نا ناطلس بج. ۔لتیر یتا 07 ارحب ےک گر

 ووخزا ےن حی نبارواالرکل وبق ےن ناطاس ۔ یشافس یک ا ےس ناطلس اےس یا ت ایکو ایپ فو اق لام ںاہ ےک تا
 ناف ند اطا اک وتامر رت ب جم اپا ہا ےن ناف ساب مرمت مون دا “تس اوتر ےس نال
 ۔ یم تاند کیا تم ما چپ ا کت اف غار یی د اک اک تفت کت اکا

 الپ ےک تالا روا ےک چ ل اوحا کی لار ار فر کراس نعمت ایرنا... او رقم باک کارو
 ماقغا تسوک شل راه هوش جت ری وج یاب بجا بک یک اراک ۵ صبا ناطاس رها < سای
 ۔ےس ااف ں ودب ناک

 فارسا کک و یب یوپ تک لاد کی تے ر لاش وا با ان یہ نوا ناطلس :تافو کنسول ناطلس
 ب ےس اے تامام نوا ارت ترش سرد کس لا

 مر وک فرط کابرا ےس افراد د وی رک ےک اہ روا کتی کت فالف ے ےک دشئادبع

 و یک الغ ے ےک ےہ طب ےس تافو بج ےن نلاطلس ....:ذافن اک اروا تیک ںی اےک ےس اک اطلس
 ا ا ا رت ا اطا

 مو i دوس

 اوت یابیا اچ ۓاج

 تے 71 اسل ےر سور: روا و

 تلسکوپ رم اش لاروا_ یکم پ ےسا ےن ںوگول بس ۔امھنو دیصحم وبا



 نارک ناروا اقرب ےس ڈر رفا ی اغ ۳۳۱ مح... مش .نورلغن را

 یی دعوای ًاطعورہع اکی کر الم یپ روا تیایتوک اگرو تے ںی اشم ےک نی دحوم وج و کز نج گے اروا ایکز انآ

 اکا رپ روم ماه فس لایک اما کاپ کانادا تیم

 ےریش تلکرشالب بج دعب ےک تحغارقے لت یں ونشو ری صعوبلا ناطلس ٦ :ے تیقیح یکن واعم ےک سش ار اب دلا نیا

 ےس تی یکن واعم ےک وک اب لا نج ران مم اک ا روا ایکن محشر ااپاکت یبایتےک سا یھب یشن کوہ شب اتم توک

 ۱ ےن نااطلس ایگومہ توف شش اگل مج 2۵بج ےہ ر تلچ تصوککراب ہراکروا۔ای دید یھچہدہع اکت ہاکوک اب دلا نیا ےن ناطلسرھچ ۔ایکدرمقم

 ۰ ادرس پانل

 کس ناطاسخت راد تی دعوم ںیم ےنام ز ےک یا ناطلسم نامیلس نب ادب یبا... :لاح اک تیب کک نامل نابع

 نا انتشار ان اکس جا رک قم نشا اباوکے یہ ےنپا ضیا ناطلس یک یرادرس کنی ہحومامقےک رح ےا ںیم ےناہز

 تمواحی کو دییصحو با بج دعب ےس اتنا ےک اطلس« کد پنوس تسوگزم ریصعوا ںیم عبا درک ورش مکا ارتخا ہدابز تہک ےن یب دوم

 ہلاح سٹی ڈ۵رفھ ےک کرک ایلن اربا ےس یاد حب ےک یک اید رک کوکر روید لاؤ ست یتا وادب ع ےن ہا تیوب وہم

 ول شش ےن افر یقروا ید رکن ارئز

 دلاوےک نا بج اھت اہک مان اکے رصودروارجئ مان بیات چی ودےک نامی نما :رارف اک ں ویب ےک نالی نار

 لئاش یم ںوراگودم ےک ساروا یل انپ اپ ےک ای رکا لار بما ےن للادبے۔ گہ رارف ےل لںوفدیب تقو سا قا اتر کت شادرب اتو یرنوریق

 مایق ںاہد صر فوج کت زمہ تبک اک ا ےن ناسا شاپ ےک بوقت نب فسول ناطلسروا ی یلص برخمد حب ےک اھب ایگ

 7 ۔ایگالچ ناد نی ےنپادرابوددب ےک ےن رپ

 یا ےن اہ کک تں ہی ۔یر کرایا شن کر رکن الا کر ایلر کک ناوکووخے تصایس نادیم ےن ساردعب ےک ےن آںاہیب

 الی مرور تنو ے ااف ےھت ےت رگتساوخرد یک و اعدر گوہر اح لیٹ تمدخ کس اےس زاردرود کول کی رکل صا ترہش

 کس قرص یس ونھنآروا۔اوہ کیک ش ید اہہج کیلا ع لوو کک ج ےل جین سوا ناطلس بج روپ اپ ےک بان نی

 ۱ دا تافد تسمه اد یکن وخاط سرخ

 ےس ایک ولا یما ےن یاد ےک ےنوہ طوبضم تمولعی کہ دیصحوباناطاس ....: تاملاح ےک بوقت ناب فسوا ممی: اطلس

 دبا ناطلس چاچ ےس ےک نیم یئ اب و اکران توکار کی هک و درس
 دیک لا فرم :ت نکا ناضمرے لووروا- تک یلیمروا۔یدرکیئاھڑچ پسر نوح و رھا شود ےد زیصع

 یادم ا زوار ا ےس کار ب نان مام ےک ناسا تر ادرک ناسا بوق نہ تسول نب رمی ناطاس رب کس لا

 ۔یئاھکت سم ےن وف ین رم شک لار ورم ںی آاکں وجوٹ لودروا ۔یکہ اور یر یکن ب دحوم ےل ےکددم یک ا ےن یا

 رواایگتاور بناج لیبل وجوفایکن یر م یب نم بوقت نب فی... انرکررفتم ا سوک کوبا یاب ےسا اک وقتی نیم فسیل

 ےک تول کی اوس واابآں اپ ےک شرب گنا ےس یما ےک اچ اس تب نانی ےس یا اان رالاساک ج وف ہو یول یا سا

 دالب ےس لارا اندر فر طی ید جن وفحتاسےک ساروا۔ یئگیکیئازفا تزع تہب یک ایس نب ناپ سج ید بیفرت ںیم تاللاوم
 ۔ےۓ چاپ ےک بوتل نم فسی سیم ناسمات دعب ےک سالک قر یھ داسقو یدات بوخ ںیم فارط دوا نگ ےل رس



 نایک ناددا لقب نقی 2ت rer ر 2 نورلق نیا راج
 یکے وہ رول پ ےیاجم ےساردا ید ایم تاب ہی وک بم ویل یب فسوب نی ےکا ےن لا وے یکددادعاوکن ا رھش ناسا
 ا انور اھ ںیہ ہٹایا ریما نر دحوم ےس یتا ۱ں ے راہ کا ید بیر

 ریو لاو لک تمدافس یرسهر لا ۔اتیکل اپ ےک بوقت نم فسوبرکید ےن یتھب تہ رکا نہر یف وکی اد راہ ود ںی * ےل
 نم فسیا رک لا راہ لس دور یو رک ورد فتا تست گن بوق نفس 1

 _ ےک وہ توا وقل ۳و

 ر ر روا تیلودو لاب کس یا اید ماسک وا ها بوکس مچ. .: نایک اپ داف بکر ال ار
 تارا نر رد E شف را ورخ وے چو ی ایکو ورش انو قاض ا رر
 ےئل رکے اراےرب یھب قلت ےک سا ےن ماوع نایآدلبلا سم ےہ ریبن اب سٛراکن ا بج ےس اےس نام اودا شورا
 یوم لاو مر چکے ےک وچ زامن ٹی ہں ولوج ند کیا ہک بشر رط یا لرعقاوروا

 گوا سا ۔اتکک کور ںی وه و تو« لند راس اوج یکتا رد هاب ناکام شارتعا ےن ںوکو بج
 ن ب وع ےک ےہ زیا ےک وم فالف ناطاس یککروا کول انیسحکل یم ںوییکیکدنی دب وکمھسروااب درک لگد سا او سو

 ابد رکر رقم مارکہ ےس سٹ بد یان نافع

 ںوج نیک ادا شو رضای کس او ولد یا بول 07
 ناروا جا بوحک شر وا۔ایدرکر رک م ےہ رار ےس گنج ناریمر ید تسکوکن ادحب ےک ےل تم تخروا دلا ئل ےک لاقم ےک یا

 رتو ےن جا کک تن ابی درک غأ ےک شیدا ج فرط یک رقاب ےک ےن کرارا ا ےگ وہاں وود اید لاک
 دال لایت سا لیلا یبا نج ھٹتسمولحی کجا بوت روا اپ تافوردناےک ےناخ

 ےن ساقی گم رمظحلا ںیم ترو کر نو اپ ےک لی یی ا نج شب بج ےت بو و 2 ریقروا یک افر گیکر مع ہ ھپ وم
 ےک ساوکں وگولروااید رکا اپ ماشہ یاں شد لو ےک کلم ےن یئاھپ ےک ارب کافر یر من معا وھ۔اید لاڈ ںی دیق ےک کار کوا
 لای اک کول ۔ ایکو ارب بو لاب» ی پی جاشرصت ےس ےداراےک تفاطب تععامجیک ودب کیا یک ں واول کک ت اہم اید ورش ان اسم فالخ
 ۔ے آے ج یک ابد ب | بجا تیم کا

 اکے در ناضعر - یا اب رجب ےک نشو تفک یب 14ج یگ کءاشداب تاب وا ےک دہی د ےک ےس کل زا واچ
 ا a بردا ے رقاد

 رواد ےھت کسب ایا نگرش شن بس رت : ان رکت مو نا کن الع اروا تواب کرا لا
 راتدوخ یا س وتر تاقو کره کت اہیاید لاڈ یی دیے ک کر کوک ورادےںوا۔ ےگ آب اان نا توارد کوک د
 ۔ای نیم تمار

 ےن سین ینا نا نار کھ اکر از ١م ےامز ےک نیدحوم انب ناررکتن الا قلشماک ہنطتخ روا ورع غم ای رکز وبا یما بج دوا
 یتیم یر کس سادوااھتےس شی ام ےک ا نالت تا ی کر اتا تعاطا یک ای رکز وہادب ےک ہروشمےس تابد نااکرا
 _ایلرکس سخی ا ےک تموکقوکدوخ ےن سانپ

 رایت نارنج زد انگاری... ترم ابا ےب ےک ساروا تافو یک ای کز ولاا
 سپس توپ صف یر ایک چرچ پ تمارا خیا قو تک ی احا اک ت ای رور یکن و لٹا



 نارگےک ناروا لقب سیف اش مر 7 مسح تفت نوری را

 دامی ایام ابا سا

 نیارواس یک جیب سی نقد اس نیکان تاب بسم رب کس تافو رمان مکا اک طے ںییب ۸

 کا کروم کن عامر رای ول ان لس ملت تیام کیا
 ۔ھج ے جت یو

 کی اھڑچ اه تلفام یک وت ا ےن نرمی کں ی ےک ها پارکی 8 رعقاواکل روا ترافس ی وا شا

 ید شا هک هاب تاک ماه ےک سلو ےن لاو شو ےس ا تموککنانع ابن بجا

 اھت ئاخر یش فی کیا وج ایکن ادریشوکیٹوبغلا سا لاوبا یضق یج تار دروما ےک ترافسوکا رک نب یم ےن سا سلم طم ا

 ےس نام رد ےک ںوکواروااھی دتا ےک یب وغلا لاو( وسو اج نایک یاد با لیتو بک :

 ۔ےہایکرایت کس هر طلسم مکس رضحا ےن سا کی گوہروبشمیتاپ

 یب یخ یب ےن لار یکی اکی ایت یکے باس ےک یقاحساولا ناطاس ےن ایرج رادار رک نیٹ ار فلت له راپ یا

 لس فسا برد لا قرار کت اب ہی ےن ناطلس بج اھ یکرات فالخکس نایطلسوک
 ۔ایدرکل ام تلاح یکریقوکسا ےن یک ر ون ےھ اب اطم

 ایک رک ل ورح وک اروا یکتا ان یکن اطلس ےس ساروا تراخم ےل ےک سون کی چ یا نبا ناپ رد

 ایم تان يا ہہ ےس تاغا کشم« نرم تاب نر اتا ناطلس بج ہک یم کن
 ناروا کت ل کس اےس جو یکل اوحاےک نانا تق اب ںیم ت مول یم یلاہردروا تیا یف یی لانا یارک قر اون ک سنا ےن ںوہا

 بکس لا لس ما نپایب ےس ےنرکق دتا اےک نارو راک ایل یخ ےن لا رکن _يور تست ا

 اکن اطلس سارا کت تس یا سی ےک ےب هد لب اردک مک دف تازپ تو ذات نا س یاراچ

 نایت یوا لولا ن عو رو اایکک لس اجا تا و ته ساروا یوم شوے ںی تمولق وی از س

 اندام ںاہےنپادذا کم یر کب وخ یک اےس نیا
 پا ےن ںورادزار ےک ءاقبلاوبا ناطلس بج روا ایلرک ریپ وک رو ضروا تدجاع یک د ےن اے ہللاحم ےک ماپ سا ےن سا طلا

 هر رب بوق ےک ےن رک ایچ یکی میلا ناروا ےک ےس و ہ روش ےس ا ہو وت کو فاصروا یان سار اکے ناج اپ ےک ناطلس ےئل

 لاک کوری کا یکے سایت تس وداک اروا باک یی یا اوج یان لا اورا ےل ےک( ماک (N) شے

 اھا درک یم صف ےل ےک ساوکں ولد ےک ناروا اھت ا اکڑ کک ف الغ ےک یا وک وگو گهر تارا ا

 لم تال اعمروا تسود اکی اہ ہال اخ ای داور مکس ران ےا ےس یصاخر ادب روا یئداھٹہ توادع فرطرہ جل ےک سا ےن ساحر طا

 لگد ادم یکے ا تیا کروا یخ یک یارک یت ےک رٹ نب بوقت ےن اھت ارپ روات سار سو

 ےک( ناطلس)ساوکن اجے ک رکا ےک یک ییا نبا کی واھ تا ےہ ںیم لد ےک ناطلسرواایکادارادرکاہ یم سا ےن رٹ ب ب وقتی

 ےک ی اروا یگ اپ لک کک ےس کا اطلس ےس یہا انب روک ہد ےس ےس یارو تواب اواک ی ج یا نی باوج یت رورو اع نیم الا نب یکپتتس

 لپ رسد «کیارمتس شود (رک شر ( ایل بت لاروا)اگل ےن رگکلم ام ایج ںویونجا ےس ںسادعب ےک ےن آں یل اذ ےس سنو

 ۔اگل ےنرڈے ےن درک
 ٭

 بے ایہ وا ایکو نیکو ںی ای فل یم ےنرکف اص سراپا اہ ےک ناطلسروا ےنرکار پوکں وم اکروا ار ف نا یہ یلا نب

e 



 تر کے او ا اں شرکا تے ےھت ےھت کچ نارلتکس ناروا لقب,« شیفت mr مور. مع ۔نورلق بارات
 روال سرا رت اپ ےک نا میدی چ اپ کس لات شر دارت هک ساک
 کورس اراک اپ ےک کاپ ےک وے ک اتوار یماروا راہ اربن کت قو ےک تشیہ یکدیبشرکولاروا تافو یک دیص ویا ناطاس اہ د
 یکن ستم مستر مارا ہت ولرط یک رغمدعب ےک سلا اتکا ڈا ایک او فر طی قشر ای روا )اپ ی الغ ےس با
 _ ےک یہ رک( اھت شاء اش اےک آ )مرک اک یاسا 12م کفر يا یاروا

 یکی اره رد نت برق ملا. :نایاکم اجناس روم اس روا ارد یک شرب نرو
 لو لک نازک روا ےک یک ق ں کے طاش وو ہک اہ e ےب ےن ںولاورھگےک نا یم ے راپ ےک داد ےک ا: ےہ نشا ریو تیک
 را روا کس نا سرم وا را یم ےنام ز ےک ۃ دیصحو با ناطلسروا ےل فرط یکس نت ھتا ےک ںورفاسم ےلاو ےنوہ
 كا یاد تون ارد ےس بناج یک را نم سان اسان رک
 ایل )سر رپ اکاکتلادع یکل مامور گوار وا یکم یر گو تزمعت سب یکل وفود
 نجم یید آس ا ےک گے ک یار ماهر ےس ا رکزولا ےن ار لنا انرگا آی ای فرط 7 تا
 ے اچ یے ںی ںواوا تم راپ ےک ناطاسوہلاو یک ا ۔ کب لف تم رخ ے ور یکی اے ےک لاخر یم اروا ےک کار یپ تاقلعت ےس
 ےن اے 2( یارن) سید لی اد اول ےنرکر شد یکل ےن بوتے ےک تر

 نوا کر تک ادوات ا جافا نابت ےک ناطاساراد دداا چت ناورپ سی اضفز زم وا لرد وا
 رس لم تمدغ یک ا تو کے نرم

 رز نر ا E نا ترکہ ئل ےک لوصتک نوری هرکس میر خب

 ۱ ۔اھتاتب ات ل

 ناطاس ت ایکوم توف ں یو لآ الاردا ای ےک یتا کراس لا افرا ناسا لر ےک تموت یا ےس ناطاس
 تام وک کرھش یل سئاروا ےنرکل یک یا اپ فا ایم اکرم لس رب طاف بهش ےک لا ےن
 ئ7 راز ےس یا پار نب امن اکسس ناسا ابا اھ ایارواو سل دم ال

 اھٹکا عارف ےا ےن سادہ ءیکدالد یت ہت رداربجرھ اہ ےک ناطلسےسا ےن سام یم ےن رکی روپ یراد مذ کت مرش یک یاہو
 کت ےس کا ووت ایک وان اروا یکت مجاز مے ی اتر شرار ہک وا کج یا نیب اروا ےس درکو ریس ےک کا ت اقام ےک ل اغنام چنا داگارپ ےن رگ

 _ایگوہ مت ں یہ دو دا داوجچں یاد سنا ےسا ےن لئ تا الد صفہ تہی کن اطا ےس ںوہ ا انچ ےگ
 یل کل شراغسرگے در طس اواکتصدفخ یتپاروا یکل وا یکن نرم /ی ارب دعب ےک ےناج اپ تافد کرم او جت اےس ءاھہلاوبا ناس ےن ار

 ری ے و رکا یک جلا نیا وہ ترک سر دنمی ایکن ادا ھاس ےک نوا یک ج ںیہ ےک یار اپ وکلا
 ورک کلا« یر ہت ےک ناچ رم یکی یا ناروا ایکانم اس اکن اطاخ یم تلاح یکے وہ لوپقمےن ساروا ایگ
 یز ےک کد کا ایج ایدانہ وکی یا ناروا ایکو ہادوپ ماکد دامت ایک

 جو کت رتا ےس مدن چپس دایک ر ترا کیش لاخشارواایلانب ناپ رد روا بجاحانپاوکر تن ب وق ےن اطلس سی
 یاو اطلس ےس ار انچ ایگر کرایا تبیصوصت اس کس راي راکوی اکر گن باو ووم یت ردت میس ما مردم هست

 رقص ژل روا نام یک یک اعم روا داٹہ ےا ےس کا ت اپ ساک لو کجا تمام یک او کر فالف

 لا نی ڈلاردبحر وا ءایکریق ےسا ےن یاب ارم ے ریت کی ا ےا ےن بوقت نب تسول نہر ی ن اطا کک ت ایی اید رکن و اطج فر یک
 هے ںی ای لم ت الام ےک سمن ا ماتم



 نرگس ناروا لر شرقی فا لات ۳۳۵ مسح... لب ا نورلغنب ورا

 ان باکس اهدا لر اقا تماق ناامنی روی تفت سرکار کس منا بوت نفس
 لبه یک او درک ہر ےک لام اکے ناخاسرا یمن ایا یدک اس رنو
 ہے الچ وا وم اک ن ا اط م ےک شف پاها گو رم

 ر یرضاح ریٹ یک اے ادداا دے ٹی الف ےک اوا ےک اطلس ےس اروا داور موا اپ رم نشے پا ےن یا ےلپ ےس بس انچ
 ہو ےل ےک عو لکو یوم یا ےل ےک رن نبا جوا کن اطلس روا لیلا ںیم رر تم رکا رر افر لےے یا اار ڈے
 ( اتام اخ نا )ےک یکن اید دنت ہک جاتے مک ایہ دوا یلرک عت ب5 رکا ےک اتیا ن اطلس کک ماہی ایکو ہدرن

 سب یبا ےک نیب عنہ شی چیک ا ہم نالا نب فیس. :ترعیب ل 3 ریصعوب| ناطاس؛تواطب نم نطنطف ی ناجا نا
 ےک ( فسول )سا ںیبرودےک مح 7 لیفت )اک اہ دم آل یم تالاع ےک ناکا ایج )دعب ےک ےہ درک ںیہ ےک ناپ

 یا رواایکا ایا ا تع اب ےک ےن وہ کیسو اکم اق ےک دیصفح توو ےک نا سیب رود ےک الف نب کولا ںی دبس ےس اطا ےک ع شا

 ےگ قی کرک اک ا ںیم تاملاع ےک ناھجہ کا یل اس( زاری( بس) سا کک ای ھر لاخاکںا رس

 ےگ ےل رایت ےک ںوینایربمروا ںوششخہ, تاباغنا کول رب ای آں ٹیم ےس تفارشروام ارکاو تزل+دایز تہب ےک ا
 ےس ےنرک کن نان راک اکا اڑان شک شر باج یک وک آے ا تاقوا اس ےس ہجو یکس سج اھتربگشوا فوق: ادراک
 _ےڑچ ناورپ ںی ںوتن وا یگووس 1سا ےب ےک اروا دا

 ناو ی رپ دحرس یپرمنے لی نا یلیروا ںی لس رت روا اوت ےک ےئاب روا ےک وہ ںوگر د ت الہ اعمر تماس

 ۔ جگ وہ تپ تا یکدامادروا یھب ےک یادت ےک ی لا

 نشرلاربک ےن اوت ایکل ترب رضا ےن ءاقباوبان عام پچ. )تست یکرکوپا ناطلح ریپ ھا سرا بد ام سیم طنطش
 روات ےترکایکر رقم ا کتو ے رک ہے او پک نا ادرک رخ IA ماتم کس یر اورم کرم کف وت نب بوق نب
 لب شتاب ناف یر اچ لاہووو لی ادرک رم بجاع اھت اح اکہ طط وج اکر ولا ما یھب پا ےسا ےن یارواراو زم لوو
 نج نادردع ےس سیم ںوناوج ےک شیودس ےن سا سی وب یوم ترکی سارا درک تراس رول سارا اماکن وتسخ
 ادرک نا خنک اک غاردا دیم

 نرو یار ےک ساروارمعن ب بناحرواء نس ہ ہدزفوخ ےس تایض یک اروا یکفکس یم ںیہ نسب ےک یا ےن تو با ا
 قیر ہواحشروا یکی زاب لیح ے ےک ارپ ناچ ےس تس واک یک ا ےس بارلا ی اع

 ست ےک ساایھود ےس عو یکس مج یکم یم رگو تزع یک ا ناش نایاش ےک سا لو اچ تب ان نگ ےن ادادل ادیب بج
 یر یو یب کوک یک آن ار مو روا یاری وہ لاش

 کب جاعوکر کول ےنپا ےن ید آی کے شی نا ق اھکرھتاس ےنپاےسا وہ تاج رتن / اپ ےک دان زر یما ےن دلا ءاقہلاوا نلاطلسروا
 پا تقو یاد وا آس یم ےض ھجئنج دشارر ما ےس صسٹاید معا کے ا تتوب یا ےن اڑی و دایز ےن مداخغ کیارپ لارواا عین فر

 ۱ طول یک کس دارا پس ادای جاع ےس و یک یاد رر اکا ناچ تل زا نا وم ےک

 ناٹی رپ ےن تالاع ےک تافاضتےک ئادداہام کن اطلسروا: باما چت س مئاروا اک سا حر طس ا
 فرط کل ا بس کت اہی ےہ ر ےتاگذرمذ ےک ےرسود کی گز کل ورقه تہب ےس دشار سے راب ےک دورود

 دازںومام ےپارواایدانہ نا ITE ار کا طط اک وا یئاوپ ےک سئاوو رکا ایکبلاطم ےس عاطلس ےن روا کس هم

 ایک نطق زور تدوين کاشت ےن د اتار ضیرفاک یاب رد ںیم سو کی ئاھپ



 ناک ےک ناروا ل اقرب ب تیر فای اغ ایفا میس 2 تسن ی

 رگیولا ناطلس ےن رفتار سد ناب لا عدس کف الخاےک سا یدایگا اچ ماکت بالا یریروصشروا

 ناو عباد ناطاس ےس جو یک هوم اپ نر ےک سان انچ نرم کتاب فال لا اس ا ای لانس مکا اپر ی
 اک یف لو الف ےنپاروا؛ یکرایت جے اتیا ناطر ایک لن واال پماھپ ےن رفا نب لٹک شو کش اروا کبار بغ نات

 ےک ںی رکن ای ما وجوہ یلاع+داکں گا کک کں اہی ایک قم لاس

 ایکل وجقےن ںوہناوت کد تو( فرط ده یک ) فرط یک اوا کوا ناطلسرواء یک دلج یش ےک کن العا اک ی ورح یکی اےک ر نیا
 لاڈ5اڈپ رہاب ےک نت وا ایکرازقخا بتا اکل اکا ےن اروا یر لی کت سیم ٹینا روال تی ورا نون تارروا

 لاء اش ناس یب رک کد کس جی عرالطا یک لایا یکف ول اےس ار کت ں اال

 یار یوا تیک یک یون: بوق :تسالاع هک هذس و لس فوطنئاروا ےن آب لات ےک اطلس ما
 لص ماتم شرف »کن ےک ناروا وک یکن اروا تصوکک یو اھت ادب اک اہ م واک ن اطاس یاد ےر واک اج
 ےن اکے ڑب ںیم وج نا ےن ناف ںیم آس یہا ھت ےک کار ہت نہ ب وقع یک وہا ںی وف کن یر م یب یم مے اس بج دوا اھت
 _اھراو رھا باک نادواس مت تیر هر اپ مانا اتوہ اناج رب سلب تی تاک ارد برگر مارو ساک

 اشیا تک اعضا و ےس دلا اتیلاوبا ناطعاسروااوہ نشا اک ا نشا دیمع اکسش ارت اوت ترور بچ روا
 تعاطا کی اھپ ےک لا 2 ےک التام تسا فسا اطلس بسج لب اقا عادل روا ادب ےس جو یک اتم سا ےپا

 ےک تافاضم ےک ارد کد ےگ اب مل اکے ن ںوگول وہ یک ت عیب ئل ےک س تو رب نر را ید تو کهن وچ
 جم کت روا ماتم ےک یا رپ راہداری کا هما ےن ران ار واتس گو

 رک رحم

 بره کج ولو یک نہ ہک ناولو بح اص روا را پال شا نواب لاخشا بحاص کسر وا لۓ ںوہا چاچ
 یا و ی ںی ت الہام ےک ناروا ارد ای طعم رب ےارداد باک گم ا ےنا ےن ات اب کاپ باعوا ےس ی

 این الا کت یو گرام تب نا س کس منو ریل ریسک روا تساوی بيت رفت تی

 تی راه بج عت... اکیا نس وہا نااطاسر ب3ت رضحٹوا تاحر یکرلاو ڈوبا ناطاس
 وچ اھت اخمال اکمل اوزا ناطاسر الاس اکر کش ایک اور کشی یا ا تل ےک ےل انتم زلط ساز بار سلام ےک ءاقبلاواا ناطاس ت

 02 7 نم تبار را ان ےس مان ےک ر یک
 1 لامپ تک تامل /اب وو او اے نرش نیا

 یکدم ےس لاو تب اپ کس نایک اں یکبار اک اھت ےن ےس بناج یکر کوا ناطلس مع نب نشلدبعب اح دعب ےک ںوخادنچ
 آر اپ ےک ایل نج یک وبا یھب اوج و نب وحکے ںیم لیلا اواونہ حر طس ا یکارکی اد نیل درب کنان یاسر

 اھت ی کردو رار نہ ہیڈ نادل کوک کن اقا ےک نا

 ناطلس ایک روک رط یک 5 رضا تا کس یزیتردا رایت وف کیا ےس ںیوکو ما نسل نی. رر رے رفا

 یورک اچ ی ن وفکر اف ےک نایین نانسی ته تک شا سفر فا نسل ءاقبلاوبا
 € ایلرکدیقوکر غار واایلرکل بن ناب س یئا یت ومی اروا

 ولا ناطاس ےگ وہ ہدزفوخے اا گول کک خاک ال لادن ی وا ناطاس رجب کلا



 نا ناروا لقرب ب س تیرا یا ۳۳ مومصح..ئرج نور تارا

 یاب ایگ اب ےن ا یبا اطا ع ارنب ناھا یاو یہ ےک لک لولا لک یضا رکا لات سو ےن
 2 لل کا هس فاصوارد پبرواراوووت

 اکیا هدایدرکو س9 ع - 0 +20 قارب رکا اکا تمنا کیے اے ایا نب یک ن اطا
 رایت کر تل تصور زت

 رفع ار نب قاحساوبا روا اس لو تارا مد یی ...:یراف رک یک ت مارک یتاحاوبا یش 0
 يرق تاپا یم یگ هجوم یکم افر شوک وتعب نب تب یکایک وبا بت اکے اے نایک نب یک تولا ناطا« ہما تیک لول رک

 نم بوت نرم اھاباںوہھتس ےک کک یا ےک آف کیا رکا ناطاسرعب ےک سااوتےس ےنارھکی کا یف زا ی وقت

 رسند اک کب اتن یک 3 رکا ےا ےس رمت ناطاسلخ رجب اینورتر فرو ایا مک
 اڑپ یس یم E یارو ءدعاولا دیک  یگدبا۔ایگا چ یاب ےک

 -یئب تافو یکس ا رزق اتم “دی اھت یم شتصفاک عارفی وی ارور شم نت لا اتم

 ناف ذس زرند دموع نیا نی ی کولا اطلس ب کیانی اطلس

 سرب کے ےک یوا یک ےھت اس پا وک اکو رٹاتم ےس یرادافو یکس ا ا ناطلس کک تں اہی ایک کام م انتم ایٹ وا یت تہ ناب هک

 ہے سی ایرکزوہا ےن ساَذت ایگ لچ سیم سلڈن ناطلس بج ںیہ رو ہک رک

 ۔اھتا یھ زعوے کوبا ناطلس قت ےک یک ای رکز وبا ےن سا کوی د اپ ےک روا ناطاح ےلاو

 یک ا زور ی نیکی ب راتو وخ ںی تسل انک وا کچ رل یک شا وو ےن اوہ رقم اب امر مع ن ہا بج دانوم ررر یا مع اکر گ نہا

 نا ایگ لچچ نئاسملنوا یک انکو اخ تا ےک ا ےن فولت یا یک اڈہ ےس اظافر ہوکپ آیا دے زور کا لوہے لالہ نج ہتلارہکت اقاط

 ےن یارک درک دیس ےس ےرہعےک لاوکت باطن مارا نت روا کد یوم جا ےک اد لاوہاو اح ےک سا نرم

 ایک اے ےک ےک جاری رکن ترک را

 £ اە ںوجول یا ناطاس رحب ےک یاایکہدزفوخ ےس یر اترو ییا ںیم زلط روا اکر گے ا ےن ناطس ب

 لیں رھپ تاددو لا زوا رکا روا شرم اطلس کر ت باغ نج نوادب جے اذن سوویت ماظم ود بج اک ن رط یک طنطت

 تک حتی تا دا نا نا لا

 نام ارب سا ےن ںوبرخب ہصرحعیجے ڑوھتن ای اتش يک رکدعب ےک ےنوہ چود ے تک یک فا دو کرا
 هتساروا یار اش شی اقف یس رق ےس اراد نط یک یاب اےس اے نام یخ جای سای کس بانی 2

 دعب ےک ےس رع یب ےڑوھت اکر رم تاک ا ےن ناطاس ے جو لا اقا لس زار ب و ا

 ےن لنا اھت الا ےس یاران و ایر کاش ںی روما ےک ترامادحتاسےکر جن یا یم ردوااجیھبالب سس زکات

 رکن لبنان ناطاس کت یاکش یک ہک رفا س اطا
 ےگ

 ت الام ےک وما ےس ارحب ےک ےس اھت ah با ناطاس :تالاعےک ںوج وف کالا یت

 تاو یک وتاب نب فو ےن ناطاس ن سا اک اپ ےک نیر ھم نی نا ب یوم وگو پارک تب نر سس موم



 ناک ناروا اقرب رب شتی رنا یا ۳۸ مسح... . مپ نورظیا ترا
 یقاب ابرو ترک الف ی از اڑجلا روا تافارضم ےک نج روا ہدا رم رش سار کپ ناس رک امر نيم قدی
 ۔ایداہ ےس ے رک ےک یاوکن اطعنتاراورم

 یک ولت یا دعب ےک ےس زع یہ ےڑوھتایلرکل اش ںیم ترابا یبا یکے اروا ایل نری یک نا ےس ںوھتاپ ےک فولحن ادعب ےک سا
 زا لا ناف نکس اس ناف نسل اتم ی ےن ناشر ٰیو قوام تافو
 یھی مح ےک ہتامتصدحب ےک ا ای آن زاب ےس ےدارا ےنپا ناچ نہ یو نی راج رک ا فرط ےس ےئل ےک ےن رر اوتساوکت قاغا
 تگ هک امید و تکی ی و روا ےک ےس اط اپ ع لاپ کن ا نیب یوم یک ولوو تی: تنافد

 ۵0 یل نیا ےن نا نی یو وا .....: 2 ۱ کاپ ان ےک نافع نب ومومو
 ماع یاب ےس ارداق ےک کا ر نتفس یاس میلا نبارخانچاھٹ رشک اپ ےک ارگ آں یاد ے روات بجا ف ولنا
 011 0 لا نبا یم تارا انک اور ےل ےک یٹارگنیکع ویک اب وک لان ما ادا اسم مالغےک ساروادوحسم ےن ےک میئر ابا
 تاش نیا وت کی ریت دافغو بوف لاردا ےک لج فرط کت اھ رش ادا کتب عباس لوس سنا ۳
 نی يک لق لس نوت رک ناب ست لا نہا لرکل اهر لا لی و لو ںاو ے ںوراوسےےک
 ایل ٹوا برتن ام ساکن ارواای درک بسا کک رک بلغ علت رواد ںی رنا کن وہا رھا یں ہد ےن ںوراوسےےک ت ہاٹ نہا

 ٢ روتر لس کل + کارا رب راس یاب ساکن یو و ٢اد کلا -2 سودا اکن اخن یوم
 نجوم نیو اشک ا یک ونورا اب کف سوب نہ زت ایک اتے ےب لاا تهیه سو چ انچ رقم
 نوکیا دو مرازراکن ایم ےل ےک گر بت ںوجیک اراکتشلاط ما ۶ے ووا

 تا ٗھب ے ںاہدان اف ا ارور يا نرو الرضا یکن اروا ید تستر )0 و

 یے نیت ون ےن لارواایلڑومہنم ےس تعماطا یکوواا ےن سوا نہ ہر حب ےک تس کر اع لا مدو اتما ف سون نم
 لاپ ےک ناطلس تعاطا ما اک سول نم ذنایلرکربمع اکی رادر اب فو تعا یک ار کوہ اتم ےس راوطاو یقالخا ےک سا ےن نی قو ایک
 ارکیده صرفا سر یاد فک ات ےن فرط کی او الان رب جمے ن نلاطلس ناپاک

 ی تست کس لو اپ نا الف هست لیتو یاد

 شوق عسل اطلس کا تات اب زاد وخ یم ںی تبا یک ن اطار گا :تالاع ےک ی راتو کر ار ا ل باک
 رواات رات الفرو تک مات یکم رک اولا شیر کہا ےہ اچ نر من را ککب نج ےتکس وہ سینا کو اما کس نا اجس
 درماني کپ رکی ھک اک ئاوخےک ناطلس تاقوااسب

 ںیہن تو یا اھت ایکو صا اکیطلط بج ےن رمعن یا ویکی کت لحارب سب تاللاوم ےکر مع یا ےن ید ؟ک یا ےک ہیطنط هل
 درو اگه وک فرار شاعیر اوج ےن لنا ھات یار نکہ لم یر اتتد نیو آہ دات ایکن ای ب تہب تہب

 وارق نما اارکل وک شفا ےن ناطلس کا رج دو کس ساب لا اس نا
 _ایگوہ ہدزفوخ ےس نااطلسرواایگوہادیپچ ہیشرپ ایر اتم وف یفپا

 ترابا یک قاےس یا نوک ن اعلم ثا مم ےن ےک شکر مافوکییراتفدوخ ین مر حر روا ررود ےس ناطلس ےن سان انچ
 دالباوہ اترکف نج رواایگالچ طط ے۵ ر کیلا ب تناسب وہ ےک لی ی یکل لا ےن ناطلسایاسکا ا ئل ےک ٹیپ وک
 رب او تستر وز از ی اشیا ن ےنر یا نارود لاء ایآٹ وولو راہ ود فرط یک طط یاد دب ےک لاس کیا ے روپ دوا ایج ہداوہ



 نار کے ناروا اقرب رب ںی رال 8۹

 امت ل اہاوخ اکر اتدوخ یک رو ااھترادربہیشاح اک ا نول اق ہہو ایک ر تک ن واق نہ کب

 سهام اس لوک ولا زالو... تو اا دکن ۳ ولا اطلس

 لود دز شاهعا جک ايم اتکر اتا اک تجالخ تا سےک ںوٹیب ےک ای رکزوب ا اک ذالخوکپ آ
 لس اردو یا یے وادا ےس ل نا ییہ تہب شی 7س وراد
 ناطلسایکل لم ےک اے نوا نا یاری ناس تکی ناسا ھ7

 ۰ اھت تر گواتخاددای تہب رپ ںوطنخام ےنپاوو ےگ ںوہرو سا یم سوا کال اض ےن ینا کوا

 ےا ےن ناھ ن اطلس کد پو تای ر یک رول را تر ہر تے سج نارواایکدر سک ںی ما افد ےن ای

 ر تاغا ا ےس ےس ںی درز عشاق یک ںی ہری ےس 20 دراین

 RTE 2 9 شوک 0 اس نا

 لوڈ یکے کما رمو دی اےس یا یا راو طط ےہ ہراوک کولا اطلس لا... کر ایت لع نال
 یر ھگ زا بناہ ےڑب ےس بس ےنپا ایک رت “نشا ان اوکن ولاق نب دعب ےک سا ایکہ از اکل ویمامدوجوسردنا ےک ناروا ایکن کاوکں وج و

 نیب رو اسامہ ےن رھبو با ناطلس سد دم لا ئل ےک ےن مکے روپ تاجحار خا ےک سج وک اطلس ہد کک م ناروا اچار
 دوجوم اپ ےک نئاطلسر کا وہ زادنا ےا ذیاکل یت اکتابسارخا ےک اطلس ےس رر آن کاپ ےک رک ہا بج ایک ا کک
 بم هر لس ای رقم تم یلزوم لی رب روصن ےن رگ نیا ڈا ے ناک ےک تاجا قا ےک یا یاو

 سم تار تا اوہہناور فرط یکس تے ہفطنطش اے کوبا ناطعاسر ھا ایکن اور ےک ےک ےس رک لوستو رار قے و ار کشت
 -یکب لطودم ےس نا ےن لا اٹ دونو ےن ںوبرمع

 ۲ اپ دام نا جشن سای ات رک واس نزن وا ناطلس نشا اک ناکا یبا اطا

 ]0 لت ےک ےل رپ ین اےک رولا یاس ںی یکاروا ییا وخ ییا وکی اش ناطلس ےن نسصاوبادعب ےک ںوندنپ یکر رم نشا
 نر ےن ںوھڈنااوڈےس دادا بوخے ا دعب نکلی رم ےس الدا ےس نایک اناعا کب لطم کا ییا نالے ےک انو
 اور هرگارع_ دقت زا سکس شارپ نود نابل لا

 یک فلات یک ں وول نا ےک لایان نر اون رک ےک کے نکیل جاب بج کوبا اطل رب جاپ روا ناطاس

 سہہ ےن لکا ییا ںیہ رع ہار ین انچ تر طح کے آب امم ناروا اھت اتت ی را تمولع چیلر وبا ناینسدوروا

 ے رد رترب تہ یکن اطلس تانک باس یادم زاویه برا سید فان نا کس ناو لر رام کوبا ناطاس

 ےس لورود کک لالا ناطلس ےنرھج بزم ت 7ھ اطلس بج کے اتا ایک نایب یک ںرط یادت زاوا رود یا ال

 نوع يه اے وہ کیر ل کج ےک ےک ی اروا ےک ک £ ناما ورک رے یا ساروا کت اقالط م سوت

 رگ ذس لات متعارف رک وبا ناطلس ایک چ سیم گنج ناریم تام ےس اول یر تم مت ےک ناطاس ےن
 ےک یارک ولے ںودعرس یک طو یھبل یل یا نر امور ایه اچ نفت کس لاو یے لی تج زور وتا

 ایک اپ ےکاھت بجاعاڑب سار کوجر نہا ںی ہا زوم لب رو روبان سا ایگلچ شاپ

 تگ وب فو مراد شش تار یا تام بیای رجوع روا ہانی ن اطا نب رب رولا... تمیم یک ی الا ناطلس نب رو



 یا نج ۹ 7ٌ 2 ا

 نارھکےک ناروا لئاقرب رب ںی تی رفا یت ۵۰ مج لج ....نورلخ اج رات

 ہوگا هوش اس لا تست ن ار وا یکر انا بلاک وج ما تی لس ںیم رشت

 هاب اروااپدرگر ورک سا تا اط ےنپا ےن ں لس ناب وار نرم اکے اج ےک لی 2 دان ام تاب یکن ا ےن

 شرک لا هد ناسا اطلس کک تایی ےک

 اذ_لاولابآف یزنطتطتےس سنو کیا نایطاس بج ا /اطلس

 1 1نئی ایک وس 1 ھم تر

 ولو لوی نا تس یک سوک اراک لر یک و رم یا ی راف

 ن نار کے ںی اراک عایز

 یکتا لیکر کی !ناطاسعتاس کس اون موآپ اد ترور

 تاق اے نال کے

 رونا کاج واطلع ےن ںوھ الب ے ناطاسذحتام ےک تعارتج کیا
E 5 

 یر ہی

 یپارادرساڑب اکہ راوہ لیٹ سنا ایلو زنا ح عرشی کت الا
 ےس ےردارا ےک کپ ےس ںاہودعب ےک ےن

 ےک نااار لاک ا

 کن ام ناس زادناریت ےن سا نے اے شی کس الف 7ت. ا

 مد رھا ناطلس لاس یا درک کقالخلا راد اگر نرگس

 یر رر شا فر زانو یک سردوکت الا وردنا ےک ںاہوروااپ لنار

 ازت ںیہ ہی ےک لک قارغا نر: بق تاک الا نر را
 یی شرک نی دعوس ابا ںی ار ماتم ح و صم شیٹ ہراوحجکت جگ مت

 فال ت

 تن ول فری س تروا ورک

 :نومرارفاک نایب نایلس
Hlاش  

 ںاہیایکبقاھتاکں اہ رابود ےن روا ناطاح ہت 9
 باروری شا ا 7

 هردو کارا ےسا ےن ناطلس سید

 ےک لو رم ناروا نی نصوص و طا یک 2 فک

 ہططت ےک رکبولا ناطلسےس ادعا ےک

 تم یار او اوج یا رت اطا یک

 ےن وھی انچ آیت وف : ۳9 7 روعم راس

 ی ان ناداتروا بان زوال :نا و تودو لا وک وب

 چ ف لی ور ےت ارا یھ کتی یی مولا جج

 5 ماتم اعا

 وک ے ساک دو شا ۷
 رخ لیا

 تے ناسا ایت ای ولا



 نارمتےک ناروا لاقرب رب ںی ہقییرفا یل rl موصح مر... نور ترا

 اے جزو سالی نئ انچ ےد ارد تکا ار کار کراوس شے ڑی رک ےسا و ورک( کت سا اوتروس_ نااروااچتک

 ۳ است سردار و نام ےل کس ترور یہ اوہ وز ناوکس ا روا لاو لاین نیا

 مک بیرت ی اس انار نشر سرا سو ولا لک یگادریبردنکسااوھت یھکب وقتی نب ۰

 گاو لقب اطلس ای آے لت مک لا یو وبا وو تے ںی ںوہا اپ کرک مرجان ننه ےب

 یب تافد یا یر 2 ص۶ لیبل

 ےس ےن رکھ کارو احترام رب ناسا... اد سو یر ولا ناطاس
 الاسلام را مو ا تع اطا یک ا گولے پو رفا ںوفو ناگ اچ یاو سی سنو

 را دوخ اکی اہم رم ہا بجاح کھ : تافو یو ئئامسملز گا روار ارگ ن کا بججاح

 ےس سلف ی دہرا ود ناطلس بج شش > اےس اک کت ل اھو راپ ورو ربا یک اب ناطلسدحب ےک ساای کوہ لت

 نتا ےن باوری ایک ےک لاو بعمل ےب یاب رنا

 7 ےن ناطاس یکدد یکن اطاس ےس برت تال اروا وے ساذت کب طو م ےس رم با

 لو نام ین جب شے رہے اتاری مان ےک سا یک تروا تک مان اکن اطلس نارود ےک ہلطخ یم تافاضم ےک یا روا رخ ا

 ا داتا ےس وں روج نکا رک نیا یلرک ل سے ان کپ تاچ کس اروا سوا نا

 ر رک ایک ےک ےس ا ںاوکں جی اد سہ ےب سس

 و میم رویم جت ۲ ی

 بال لاو

 مک ناطلحروا یکد عطا سیم طط یک رادا کس ا قباحت ک ناز ما لاو يک ارگ ابا نو یا

 کاشته دعب ےک ےن ار یم تاع تم یک تپ یکے رکم ا تو ایہ روا ےناجب دی اک اہو سا یا یک

 ما 7

 ا ا تن ر م ب یھب ےک تافو گرگ. :تراما کرن کن 1,

 نیہا دعب ےک یا ےس اعد ئان ڈے کرن اچ روا ےن وے رام تہہ کک انلاریس نہا ےن اونی ساب کسر منم لب شا را

 ی رضا مری هوا طعم ت تب ات “ےس اطلس اق کک کب ئوت کک یانی اپ ےک ناطاس سس انلا

 ادرک انب ےن تصولعی کن یشدےک ساوکناطاس یر کے II لس تک ار ت اف التخا ن ایمرو ےک روا لا

 ورک ےک ھا سارہ ےک اجب ےہ ںوھ وت ایکو رشا قےک یوا ادوات اعمال سا اطلس آباد شو

 ت ااا ےک ےہہک وکر کولا ن اطلس رحب ےک تافو یک گیا. : تابا یک اب کز ولار یارب یا وارشاد بگو لار یارب زط

 ار ی اع ترابا یکی طنطا ٹری کوبا ریما ےن ےرصودرواایکر قم یماکیب اسوا زکزولار ما ےب ےیپا ےس اتا درک

 کب راوی وا تعا یکن سن یا سیر وا ید تی تو وج وف ےن 7 1اھت تھدوت ےس بو یکی رفع یک وفود ناوج رقمی اب

 م27 چوک یم سولججےک باصاروا روف ںیم لئاواےک ا ووروااپوروز

 ےک تکوشو نامشد توہین انچ یز علاد عن محاقلاوبا بج اک لاقتشاروای گو یقاپہطخدلاروا درک ادب ڈادبوبا ےس ںیم



 7 : ےس تلا یل ا 7 هود و و تے e لس
 وت رر رقع ریما ی ایک ایس نرگس اروا یو: ناب لا ناطق لایق یک ا ناپ ےک نااطس سلوک مت ں ابی ایکادا
 ی وو لم عا دازب ین تب م اط اک ابو ےس یا

 j فرط یک اساس اس لاو یکتا ساکت ات کان (نوناتلایا
 کری دوس ارس نا یکتا رفتار رنو قنادی لا لا بس

 را یلاواک نت ےس ادعب ےک تافو تم ال دهم اھت ےس سیم ںوم الخ ےک ای رک وام یار فا. ::تراما یک بار فا
 فری بر و اپ ریو رکشاکرارز ود ےا ےن الا تار امیا فالف ےک یکاوآن اطلس ذس اوہ لو کنت ےہ ماقم ےک ارم ا
 اک مارتہات زد یا ی ول فرط یک اج راپود دو دعب ےک تافو یکر متن ا ۔کف نل ابی اپ کس دیس اطا
 زوم مس دیو رسوخ ۓارواایکت سرووکت اماظننا ےک ںاہو ےن کا ذا رب تیایق بس سا هراپو»تسا هل ناطلس اب آں رت
 لا باوا اھت فرصت یاب نب ساحلاوا ںاہ ےک ادب وار اداید یگ لو فرطیکں ور بک نا سینا ےھت مادغوج ےک 8 رٹنل:نابددواایک

 اروم ور اتر یت ےتپارپ لودبک ناروا یارک ٹن یں رام ا اھتر ما اکخ ار خب ملا ایر

 ات جے نوا ناس او ت فدا ناطلس مح اج ۔ بج :لاوحا ےک یتابح یک کو ترور افکار
 حل ناروا کداب رب دوابوکں ونک نر دحوم وم ےن سا نیک لک ڈرون اتع کات لار السا کیان وبا انا
 او /معےک ناطلس ےن نقش اوپر ںیہ اہ ڈ ملاظنہےک رط

 ےہ سج سج ول یکن یش وبا و ییہ ن ساتو اترے وں ورم ےس ےس داد ١ک تی ازم کینگ سانت ناطاس شمال
 ی هم ا SS لک ان نا ناطاس لب لاش یم وف یکن اطلسرکل
 جت اس لو جا گیر بیر کک وطار گر لاس

 5 د باوج اکس ا ے رجوی دل

 بنام اقا ا ایرگز ا یمادوا پاپ ےک یارک امیج اھت یھ تک نوا / 7
 اس ا رش ںیم گیتا گوا کیے اہک تا لایق فر له رپ نوٹ نان

 ا ام ال کی اطا کب ناهار وے لاما

 ا ا e ا ےک یا ےک مردف اه لب
 رد لا فسا خوب ےک د ا

 برخموالب ے شوخی الص یکی لا ددق اوہ مللاکت الاع ما ناو با نایاب ج aT کن اوبا نال

 ایک نیم سه مک یهو جک اے سوا ناس ںون ناچ

 یا ناطم
 f اطس 2ی اع 7

 ادام را 1ک ٰنارکک تل اپی ای درکواب رب دات شک نا وار ن پ بر ك امام روا

 یر ےہ شم کدر م یار ج ایک کر کیل ےن نھ ناطاس دب ےک ینا چوک فرطیکلساکن ابا ناطلس

 ن ماق ںاہو لتلوفرنچ هس



 نار کے ناروا یا بقرب رب شتی رفا یخ ۳ ی متر نور نیا ڈر اس

 وبا ان کارو اہک ناروا یب ا رب ی ی وا نامیلس اقم ےک نایت ناو اک عںاہسوالوا ےس ںی ہدواوز یس

 1 نوا یو٢ ید دیکر یک ۶ لیوا وناد:ناتشہ لا اج یو و وول نا ےک ںی تولا درگ رک یرادر یاب ر فروا تغ انا

 رس گل یار ودحر کن اروا یورک نو اف ل ا ناپ قاط اید لدب شش یرارط# اول وری اب نا
 )کا

 ۔ےڑپ لی ےل ےک ےن رکا ام داش

 یخ ناطلس نل ساک اھت اتا ان لیپ توکذ یب! ںیم ںوقالع مات ن ا نوا ناططلس گچ عادل کما بی
 2 2 7 الفرو ےس ےک ےہ رک نج ےس ںاہسوالواوک ت راورماک والدا ج
 ےک ناروا ایل ت واول اوم اےک ناروا ایل رک اهل لاو یار کبک اه ایک وکف رطح یک یس ےک وم ےک کک جج ےنرھتا نب
 ۔ایدرکن شمال جے ںاہ دو اولا دم ےن شاد اطا کت شا الا نیوتن لایک

 آے نرش بے تاند یک نیا یک وبا اطلس پاب تا ی وار. :یقاو کیا اک نکا ن اطلس نب : رحاولازیع
 تر راست سب ات ی رک ی یک اے ین کلا ایک ات یہ با زاروا

 ربعروا ناب تستی جوسا سم مت اج تار ےک ناطیاس سی وف امت کوک اھترود ے ںولْفامروا ںوج فقر فا نون
 ھتاس ےک ںویھتارسےک یکن کا: سام کن جاوا
 ےن ںیم س اوت ےک ی اوج نک وبا رہ ہے یا اولی الطا یم ےراپ ساوکن سا اورا ناطلس یشوج ءیکرا ایتقاتماقا ںیہ درواایگفرطی کالا
 _ایگالچ ستر کک گاھپ ےس ںاہدد دت اطا یک لا بج رح اولاد ع ایکن اور بقا ہحاولاریک رے دو کااھت

 یم تافو یکن نو و بجا ب جاع اک مريم يا نکا پاپ اک انلادیس نھ 307 انلاریس نج شب نجاح

 یار یا یاد پاپ اپ ندا اطلس "انار یس د زوم تلف زی ناطاسر ناسا
 ےنازک اک اھت ےس دی ت پآ پاوں ا ادب روا خن یوا یکی الار یس نہ رتل ونود انی ب جام کتو تیر
 3 سنا 1ج وکفرط یک طط لوصتع شرت ولا نااطلس بج ایگ اٹ ںی یکدم یھب بج 7ںیم یلاوجروا نیک اوس ےک

 ےہ دا ےک ےک خت اہ اکر ج ےھت ےک ےن ویک“ ی انا یس نب جج وجے رقم لین رواوارزوءبجاح جل کس مک ارور ایروان وو

 اھت ل صاح ماتم یتا لاہ ےک ناطلس تا اھت خاک ن اطلس

 دستان یی اجا اتاری نھ 2ر1 دراو دبے ےس دہ ےک کاو تناسب ےس ناعاسروا یوم تاند کرت نیا بج

 نان ومرت قے دتا ز۰ ےس د اچن ارس ےس اراک اہ ےس روا یک تق اف یک ایم ایک ب انتم ےس یر نہ تاج بوخےس ںوج وف یکدت ان )ےن سار ین انچ
 ےت لاپا اوخیس ےنرکل مات تل ےک ناطلس کی رج ںی ناجم لکا یس یاب ین شا زمرد کس سئانلادیس رو وإ زب

 _ایل ناچ وں ودارا ےک لوند اے نالا

 ےک رافد دک تایر ناب انا رب ر کہ تارو وکر کد ھی ایم روا ایکو ری دہ کت اول انلاین رگ نا
 ما هک کت اذکی کن اطاس نہا رکزوباربماروا

 ےک تا تارا دم تالخ ئاشےےا ےن آیا ناب اس 7 ما کی انلاین
 راق ںی غلو یک ا ےن تاطلس ںی عی اپ راترکر نرو اتر وا ین یک را اطلس ایگ کز وایت ےہ دص ہووے رک وقرب رول ادا ر ارا

 یا نسب روش قطار اسرار سونا دیس نکس رکی سالو تاپ یاوج ںی



 ج الج نورظ نار ح

 ھے بم یکتا رم یاب یکن

 ی
 ےن سانلاددیس نب ھر ر یف اے ےک ےنرکل اح ت کیو ناما

 ایداطرہاب 5 3 رضا و ایا نیم 2ھ “درم ےک ی اروااید و ست و

 _ ےک ر اوہ کومک راع اےک مک ےس یارک ات اہ

 فرات کارا »۳ نور بسا کباب لو

 ی سن ما باکس
 و 9
 و کا ا

 اتمی زار یک لا

 هد مع تن وای رخ

3 
 تہ ہد زکی تہ ےک ھم نوا :انوہر تم 2 می اره نام

 کپ اتو ۰

 ا عدس می سم مت رب تل
 لوم تو ااو یاران تر و7 الچ ںیم نرس رایو رکا یو بر ٥٣

 ی لا کس هری نه سما

 تا ای نامش اتار سلاش ماکو نایک ر

 نم یر ھر اون قافاےسد 90 ا

 ےس نا ا ۳۳۹ ا یکی وج اود ییا ےک هک نایک رگ وماکش م ا

 ںیم وگو اطات ییا ےس سج ںودادزادےک ناغلس ود ےک ایی یک طی

 ےن نال قیر دف ےس ےس مکی دت ساتن بس مان آیت از: یار شما مک

 ۔اوہادیپ لی لک ناطلسر جک E سسر

 انگل راستا روا ريال یکن :ماقم اک ہت نب یھب اک وت مو می

 کرار ودب ےس ےن رک ام قم ںیم ساون ےک نادا ےن یہ م تیری فرط کس اہ اے ری

 سام و تای قا داب ی زا ںی گج یا ےن اوا کا طع ت داق کن وف کیا ےا یکصد ۳ فا نام

 ہبہ ےک ےہ کتیا بوک ےس ا ی وس راو یکی وال ناسا 9ص ص0 7

 بنای تاک اہک ناطلس ےن سیاوش سر ید پا یقه لا ریس نیا ےن ناطلس بج یی

 ےکرک رول الی نا هستن لک دکور ےک یک: رم اک را تلادیس نا ےن ناطلس و ےاج ایکدرپ ےک یل
2 

oaایرج ںی ڑی سی یکرٹھپکک یاس باس  - 

 ےل ےک شیشے ساروا یکے ذ جا شئر زآی کل انلاردیس نا یكی .. ورم اکرم لج مکر



 ۵۵ مص ل ..نورظنا ترا

 یکن رط حرطے ا ئل ےک ساز ار سنا دیک با ے اجاج ایکل اح ز ارے ںونھچ ا ا ےا

 یہ 7 0 ےک سا: ایگ شم لا رو راک انلاین رک اون صمیمی هم زس

 ۔ایلرکل صاتماب تیم روم! 7 جی کفک تاب ایکر رقم یمااپ ہد

 تپ ار :تمالو یک الاول یماروا نر یک صفت

 یت اح یب یکں وگول نا یھ لیپ رود ےک نب رعوم یگج ےس ںوروخمےس ا ام ےپا تموکحی کن انکو متن ذخ

 رر ناز ےن ئا نیا چ تر اکی د ےن اذن ای ایران و
 مریم را

 نس

aT 3ھت بیر  

 نو نر لو رضا لو نا | ناروا کریو ندا ےن ناطلس ذنایکب ا ناس نافاس

 قت عاطا یکن افا مخ لا اوہ ویر سوپ ےک یک جارہا ناطلس رعب ےک سا: ےل فر کسب گر کول

 281 ادم خو ی8900 ناطلسر ید اتمی تاشو ےک ای

 2 و نب مت ابا شات ی دعو ردا ل اطعتراما یک ناو سا اروا ےططت سیا روا یکد ت

 ٠ ایگ آں یاد فر یر

 رکا آد لابس ندر کا زولاریما بج :تالاعےک ٰیلا رک سوسک اقٰلاواروا ںرافولاربما

 وکں وڑج یکتسولعی بارود جل هد یک لاح نا ےن ناطلس و ای درگد نمدردوکن اطلس ےن ںوغای سارق ین فیل فنون

 ناروامقهلاخ» اتوبار تو زیر افوبا همان کیست نا یکتا وب شا لعاب او ےک ےن ہک ہقم

 بس کب لطو روش ے سا ںوٰفودیب تردرضفتتقو کاایک یر غ رہ اط نہ حت اسےک

 تست لود دا کلام ھ2 رباط نا ےک ہصرعکیا اھت لات الا بحاص ںیم ت رضا ناب یئاھب اکر ہاط نب

 ےن ملا نج ٹی سا ای درکف ر طرب کوک ا زرا نر 7 رطب وان رم رج اے ناطاس کک کتلای ےس

 ری امن اش یل اع کین ابو ےن ین قت اھت یر رقم یلاواکں اہ ووکک از [ ر ارا ی تے یر رک یک ہری تادا

 EE ےن ناطلس بج نب میر کرام سا وی یر اس تہب روایات

 ۔ےت ما اع لہو کک ت دم انا لوڈددیایکر قم اح اک وسوکازوزرعلرافوبایمارواایکر ريال ابا یس

 تاب لپ اطاق سنا آ

 دیبا دم قسم وا یک تان ابن کنش. کن ارگان

 بتمن مش آن ادب تاچ ات ایت شش "مسا سی زا آےک تموحی پا ےن ہلا رپ وبا اتقا رر نار لک کتور فا رک ب بنا اکی ولا

 ریا ےک توک کہ باریک با ےن لوٹی ےک ی ازت یو٢ تاو یک اک یب ایات لاش یر ایج قی شا ار یارک

 یب ےن نکا ےن یا اھت ترک کیٹ اکی را رکتبا قی کس ین ای رک یس وا ناطلس اتر بش تہب یک اھت یھی وو اب کیا اس ا نا شد

 نر ست سل ات رک اس

 اتار رت ناب ایا
1 

 ورم اطلس نیل شبا سارا نا آلا سبد حب ےک ےناھکت سک ےن برف. سرا



 نار کک ناروا قریشی فا یلاش ۵۲ مح متلب ندرلخنتا ات
 او یا اس ا ا ا ا تے ا ےس سس 0 -

 ا شری رفارول یکے ن
 6 ینا نار لان 7

 نا ا

 ا 7ے اوس نافع لک ارمین کن اطلس

 e 1 اظ ای وا و

 ین اتش رر و

 رک کل اسود رو ایکو شا

 ار انا ایک وک نط طش وہ الرعب

 ی ر مدتی آس تیک ناف

 مومن سا و رک ا میس سواری نا ےن اطلس بچ... 00 یادم لو

 ریون اطلس مدال ےس اپ ان ایچ واند تماس نم بک ریا کیا ےہ باح اےک یا وایو ف ااف ۳9 نا
 يا و ایک لا رپ رے رے ما وار فنا ی ن طا یک
 سیب رب نایت سج تان ان لا رکن نو مس اقسام درون تا  رتلار کن. نارعج

 ر ۳ ابی آب ول فرط یک  رظکا نئاطخح روا ای درک نب س ےناخدیق ےک سنت رواایلرکر افر کس یی ےن جول طاس اب درمہ تب ناطاس ےن

 یخ کیا یکن ا ےن ناطلس نشا لاطم اکی ئاپ ےک ںویھتاس ےک ساروارھنن یا امور از اےس سا تماس لو
 0ک ناروا

 تہب ےس ایدہ اپ ےک ہزھوکں وسٹودرم ےک نادعب ےک ےک باححا ےک ںاروارک ا لو متر نارھگی ا ناک ن اطا
 نان ناتا ےک یا ایک فرط ک3 0 روش اکل درب ن وا اروا یک رے م وق پا ےن یئااونبہمدص

 ےک 'نااطلس نارودروا یکم ایق ںیم سا پک تام جج ےن نار عا بان بات ایک پ رقصت ے یو وی یے ن اےک ن نادات یتیم

 1 ا روپ ال را سکس ناطلسن رم بنا نار ت یا ا رمد

 ESE E A !نہاروارھعن کہ درزمچ بج ہم ست تا
 لنا انچ اھت لئاح ماما ڈم سیم دب مے ا کیا ات فر طلب زی لیتو ی اوکن ا مت

 0 ٹک تر رب مک فا سک یت ےن
 ایالت تک روا ۳ شم نم ماقم ت ں اہ اک ےل ےک ےٹاتم ےک نا 0

 ای درک روک لرد رمان نگو ناطاس ل حب ںیوہیق سیر وکی راس تہب یکتا روا یکوہ تسسلشوکن وف کل منہ یو کف نت ای



 نار کے اردا ل اتم ب یش ہقیرفا لاش »۵ موم... مزبور مات
 ۔ایگ آف رط یکن ااسمنرکو:رارفےس ںاہو ید ؟یکنج

 سیٹ ےتت ار ےس اذن ایک روک رط یک  رضحا ےن ناطلسدعب ےک ےنیہد تسکوکیئدرکل گن ایکومروارپر فول .. تسکین نوار نم وزع
 ب مکے اک ناں ہتتلارکفولےس ےس ارود و ںیہ ےہ روہ لر اورہ لیدر کیک عن یو جیک کے الطایپ
 سس لاو لدا ک ارج ےک یل کرس یکن ا ےن ناطلساوہارثیکگ اھ ھتاسےک اتفرج ےس ١رگییوزم د ابد لت نا

 س تم ی نیش می اتا ےک شاایکب اتکا تو کس ی یک لوس کس یار ندرت
 ی لقا ار کر تکان کیا مکس هست سنا ساسی سپاس رکن یل باما
 ہلباقمر کٹ ڈاک یر و زن جگر القا دم ززا اړم کب تله در تر نان اما ےن ںی ۶
 و کوی ال تل عراتمو لاماکن ایکو ہ تسلوکں وہ رفیخ لباس

 ایگالچ ناسماتبرفوبا ور امور. تست ون کاور وارد رم: لال نیر رخ اک :یراتم یکدم رب روا ناطلس
 ران لا اف م اطار اں ا بج نیک ر یک یک نچ ےرکیوبا ناطاس ےن رو روت و کل ا ںاہودعب ےک ےس رخ ڈوھت

 ےک نیش با ما اس استیو رکو رن دنچ سرکه اوہ نام لٹلاپ ےس ےن رگلھچدب ٠ب سرو ےن آب لاخرپ ناطلع بوت
 ایر و کد نشین مر رد دز بک لظو ےس یارک تراز تلاع یاس کاپ

 نیس لو ےک رگ هر یکی درک یوزر الاساک ٣جن یدایت حروف کیا عل ےکددم یکن ا ےنان
 یورک احا بیہقی 007 وی درک سد واایکر رقم بجاحانبا

 واچ اج طط وا دیپ ےس سو ئل ےک تعفارب یکن ا شم لإ صقور کوبا اطا رک اعلان سن اکیلا اعام

 رز هرس نقی هات لا ید لو الا ی پس یر نفرت نر
 روا یورک اھا ےب سوتے فضا سید کناف سرت یو میاره تستی رد
 دعب ےک ناطلسوکتار کیا دب ےک لاایکر رقم بما اکہ اپ ود نب ھشے سیم اشم ےک نیہ ہجر وا ایل رک کام اغ رپ یک اں ھ19 رج
 لی نیب مع نب ایوب نان نب راع نب فس شش نات ےس دم یھ ل الا باسی ےک عاطلساید رکھتی ان هز س لویو آان
 کی کلامی ےک رک لا اغرب کر یش اداره گر ر رک ورکا ےن وکولای ئانچاقت یب افر شلا بیقنن اسج نباروا اتے
 ۔ۓآٹ ول فرطیکن اسماتپی شا ند ارم ارگ ند زم ےک سا وہ لاکر ےک نال غ بات ل ورا دود کز ورد

 ےس لار با ین اروا ره اے آے ےک ےک ی اھ چپ سوک کر توک ں وج )اے نت ےن روا ناطام
 یک اروا یو راگزاساضف ےل ےک نیش ها _یرکر افتر لک اب ساےک تمام یس ینا ےن اطلس کما
 روا لی صا ےنپا ےئل ےک عافد روا ظفححت ےک یاب را ناطلس ایکو دارا اکے نر کو ی اک یارک ی جیوں یاب یا آیو وہم وک
 2 1 بس نانو اس رد او ںی ۳ روا درب بوتان لوارزو نیا لات یک روشی اب تسءارزو

 ترویج یکے کلیات ےس یر ئم ترج روا یت تبا م گج ںی دامت ل نر شناور نقاط کادو

 سی اکے رسود یک وکن اطلس ہوتے ہاہ درک زع ےل ےک گنج اب ےل ےک عافد ےک یا کوبا ناطر ک ترک روسی ھی ؟بج نیش وبا

 ےس بسر اک معن ما سیم لیلی اات ماتو ماکو یک فر کی اروا ات درک سپ وک وجےک سئروااب درک درتکوکممزوعےک ساوج ات ارکل وغشم
 ا او مت تہ وہ

 یس واہ رخ



 نار کے ناروا اق ب ب ںی تیرا یخ ۳۵۸ مومصح. رج... نوش ام ج

 3 1 ورک عن کور اس ار از يا دریا رول اک عج
 دعب ےک لایا ٹولونت بقودد لام ےک نا یکیکرگت را یم عا ےک لاایلر کہ صا اک ا نی ل۴1 ایک

 یل من ام دف یہ 2 رف اش ہہ ردا لاق لب ےک یر ل اہو یک کرت دج کر ہش ت الکسا ےس
 برطقر کو ناطے کش ےس ات روم ےل ےک ےل اقم ےس ںونش رواد کس وادعوا ایک

 کشک اہ یک رواایور ڈر آکے رل شرکل تارک سار وااب مکناکے نک قراری مک نو
 ےرٹ ےک ارس لس اے ر دما اینتر فانی بو

 قا 3 تب تلخ ےن وہ

 ا لع ا ے0

 a را اےس روڈ فورم مان ےک او زا :تافو یراد زم بجا

 فول شنا آے پت برخ اب تک رفو بیس لاک نایب سرت
 اژب تسا نت آتا ار او رم همت ل فرط یکداولادبع یب روا نیب میت دہ روا ےگ ود آر ین 2

 اک نیل رد قت ےک تیا ےس مسالاواا بت اکی ورکر رتب جام گچ کن ار یا ےس یا ایگ اپ ےک ناطاس ںیم ویال اھت لک اھ م اقم
 کا مر نر شارف ےک تیک کر رک یار وا اھت یو آر یل روا تمہاب ہم اھت انشآ ان ےس باد آے تمہ کلرک
 تند لار

 بو دق نب ھی خارج ےر مہ دکھ تہدارااکن اطلسرنب ےک تافو یاد را بجاج ا یک م 1 ارس نم
 سنا کریک ید ورو کے رقم جام انس نا فارس لوکس دکل لس سن رکے ررر

 3 ۔اھتد آ ترا روارا اوووف کارو

EDہوتا ےنا ی  SETباح کا ہا ت  

TRYوبا بت اک ناعم وتا درکر ات  

 2 سس فرشاد نہا بجا یالب فرط پاسخی A ےن ںوھا و
 -اید مانا صا ےس لیہ رٹ ا بوخرواایلل اج دب ےن سا اچنانچابد روس انار سنی این مپ تاپ

 ناتو ود رف ہے ےک تب
| 

 تم ناشی وال ولو لایورو

 : لب تم ید تم کل وار اي ناف لاک کن ولاق نا
 یر کل تپ ہیاجہ سی وف کد ان اھت ہفت تالاح ےک یاب نارود سا ا یھی لا سالہا بت اک اک اتا کس
 _ایدرگف رب ےسا ےن ناطلس ےس یک ٹا یب سانت

 دوی پود سکس یہ اربا ںیہ بای ا ناسا کار رد AS اہک نار یان اید

 لا ےک تاک لک ندا ا ےک وواو زی ایرو زت ی روک سویا بس نر اھ

 1 ا تیل اونی !ےاروا یددانپ ا ےن نراطلم ام اتتس نااطتس هر ابود ست دیر. ی سامان

 ترا اپ ےک ناطلس نوا ن ہا بح ایک اخ اچ شیٹ ے اب ےک نولاق نیہا ےس نئاطلسر دانی اج یاب کس ناطاس لیپ ےس ال انلاین

 اسے انراکے راس تہب



 نارمکس نابدا قبر سم تیرا لا 8 مص راج نورلف بارا

 لا ا فا الی اب ناجا اےک :ناطاسن_یانلاریسنیاوت ید ا اپ ےک اتاری اا ان سوتا ایٹ ےس وف نکا

 سل یاب ےساممالخےک ناطلس یک اسیر کس یبا ناک و اہے ک نولاق نئاودابکے یاس صادر یس

 ےک ناطلس راک ایک ردپای لا کیم یکڈوھقای درکہلھہرپ سا ےن ںوم الف ےک ناطلس تاک فطر رش نوا نا بج ین انچ

 : بدر اش لو راز امر جے ا فن ںومالخ

 چ انچا درر رق اموی لعمرو رس ماف سا تس یہزان ےک تموکنرود ےب ےن ناطلس.....:تافو یکی کلم و رسم گا ےس و

e0 یارک یک اورا اینستا یو  
 تجار

 ووروا یکایک ت ساک جوف کرو رسک ی لاھ کسب پر کا ذات لات لوس ناب اسزاسروا نو ئے ےک ےک

 فا الخ یت ولتم ناروا ایک رقم مکا اکو ولت الو کس روا مرور سا تی عالطا یک لس سا بج کن اطلس ای

 ۱ ید اجضار ےس یل شد نا ت اہ لنت مالا اذفایکرر قرب بج اح اک اوکن اسلا

 2 یتا ےک 2 لا کی رافوبارما قاب ےک ناطلس

 لاحق ر فاواڑپ ںیم تمشتپ ہاج روا یگووس ؟ںیھتین نم هر دود ادیت شلادبعےس سم نان کش لادبعروا زاد ییا

 ۔اھتل ایخ تہ ےنرکل اه ترور تر نت لوکس شرط جا

 ے تافو یک اں ہل وای زکات نشے ڑب ےس سا اھتےس لیٹ ںورادرسےک نیر می ھم :نارب

 7 ولو لارواعس ارد اکیا شون س ناطاس وت ایک اب ےس ناعم ہود حب ےک تاق یکم نارا یک یک ےک سالم نوک
 زن

 ۔ ئگ اطع ناریرم ےک ےل ےک یراوسروا سد سیٹھ ےئل ےک ییڑاپ یتوکن اازا وے نوری اجرا فتا

 رارورفماز شن تل کت یب کلاغ نو لا لا دارم کمکم دکترا کرک عررط کس اوست لوک

را الچ روب کا ہضم وتا ترحم ےس ۓد تزاچا ےن یاو ایک کاپ ےک ی انلا ریس نہا بجا زور کیا
 رس اف

 ۰ دارت تاسف شب

 شل گناه بد اپ ےک لت بر کیو ا ےل ےس ھکںونددیب ند کیں ید لےے

 ایگالچ ن امت ارس لاہدرواابدرکراکمنا ےہ 2 رلوتش شے نایب نری سک رک ل اوھقوکت وک یا ےل نرافوب

لی ںواینرہ ہا تقو یا ےن ناطلس ذی کن اطلس حلطا یکریق ےک شراخر ما ےن ںوگولوتایلرکریقوکس ی فورا یا یت نھ
 مح 

 لس برنا قت زو نام روا یلرکر صم ٤ر کس ےن ںوکول ایچ ےک ےک ےن کلم ہی برع اردو اک وف کیاوک ینا نب

 لاج رفکاوکت یموک یر افب ار درک رک چ کوک ترفند وزیر فری نیک

 تایل یکتا

 روا لومضتےک تموکع ی صفی ارواارہ اپ ےک نیفش حوا ںیم نامسملت ناثخ نب ارب .:تساگر ولا ناطلحسروا ایر گنج

 جی ےن ےک ےن کب لطودب ےس نوش تو ناوج ےک میر منی ہزیپچچ ےھچج ےک نا اد تر جک توت یا

 نام ےک کیا ناروا ےک نیک توں درک نہ یوم اک نا یکن اوری رکا ںی ےل ےک یاد یکں کل نا ےن نخضانو بام انچ

 نارا رپ نک ںی وہ یگ تم نایمرذ ےک ناطاسرواےک اسید دا دعا لا ید تست فجر کپ ناطلس ووم

 ےک وہ ناامید قاطع لپ نشر مکت سگ و تسلک

 باحسصا ےک ناروا یدددب ھجتاس ےک ںوج وف یکد نان زی اروا ایک تر اکر فا ےس ا ےن غضب پہ ساب سلامی لر



 7 تیرا لڅ

 بش نامت اپ ےک نیشن واوکں وگولےک نادخاخروا ںوصالخ: لی
 نیم ار ماظم سیب حا ونےےک ہراوہ سی حس ا
 رعب لا و6 عین نر مک کا ںواپ ے نوجوانی لود
 نا ے وہ افر گی ود ےک ناطلس یم گنج روات هارد حس بس ںیم نج ےس ے رام ساخ یقیر دوا تر ےراس تہب ےک اطلس
 سس یخ نایسرد ےک نقش واروا ناطلسدحب ےک ےس بے ےڑوھت ایل لمس کر یر کس ینا اھت مک مان اکے ر صد دروااھ ا ماناکک یا ےس سیم
 ادرک[ روک ویب ےک ناطلس ےن اوت قوم تا

 کا ناش ر تے تاپ یاہو ڈا یی اک زام یر یر زہ ے ںاہ دوا فرطیکہنوبووذت اوہ ٔراف ےس اب کج گانا ناطلاس بج
 ےک برقع ملی نان ۶ اط یکن اطاس ںوند نا ںیہ ےہ ررکودو کت ےک ےس کلک وات اضوب ےل اداولادبع یب
 ےک اولاد یب ےس ا ےکارکی اہ ددای یک ت اتات تش گے ک فالعا یا ےسا کات ایک رخو روکے ےک ےناج یک اپ ےک دیس با ناطلح ہامشداب
 ۲ اس فسا ناف انچ عسل لک ناگوار ناسالم شم
 کرک بد ادرک پهیدا ناما اف جابر افس کن رعوم ےک ارد اکرم
 ۳ مے نات تی نا 5ایک لس ارگان رتبه آنی نا سا

 ۔یرہاظ یکدام آپ ےنرا
 در کری اطلس اس ےک عا لان روا بنا نت اد لیکر الاس ےک ےزی یب ےک بس یش ہلا ےن لان انچ

 ایک اقتم ےس ںونیہ ےک یا روا اپ ےک کوا ناطلس کا ایک تم یک وکی لا متاع لا نب ما ناطلر ایکو ےل ےک رک
 روا روا ناطلسدحب یک من برکنار ساتن نا ال بیل اھ نشرب ناروا
 اک را شیب لنز لات یکی آیکون ناش یک وتو ونود نا ےگ وم ھت های تس لیپ تاقلعت نایمرد ےک دیعسوبا ناطلس
 اگے روک

 ( تراما یکدٹیارپکولاریما)
 نا تی انع کمد قلی ست لا سارا ما : تاما کل ےک ناروارثنا رول یمن ب حاص
 روا مک وکالت تادالع لک ریما سم ج یاهو ویک انہ ہدوئاکت بح یر اےاروا یکی رجا رو اے بحاصدلاوروا گہ 7

 واں ونش ےک ان اھت اتکررود ےس ناروا اھت کا راتفو وت رپ ںودعرس یک طط وارہاب یل فرم ن اکا ہ ںوی۔ دیگر از اک اے یھ
TTکے  

 تارا ورک م مارک کز وباریما ےس ها يابد لا لار پا ےن ناطلس ذاکر کل انا سیم ھ ز8 یب فر نہا بج
 وکن یم ای نب صا تام ےک سرو ا ایک ختم مار جعل ےک تعفادم یکن شو ھتاسےک ل اے روا قم کن وناقنلا ناپ تبایق یک
 ےا سیم ذطلط تے اے اطا زاب بسر لب لوک اچ رب ساب تل ںیم یز بسی ایم
 ہے سواری ر ارپ نب اظ اوبا ےل ےک تباوت یک ا یردعب ایگ کل انا یم تلور زمین میل ہد کا کرت ب حاحا یس
 ۶یٍپٍپ 24 اپ سد فر رظحل دعب لار زور( ۳۰)ن ما سوم
 اھت ایگ آی اپ ےک یارک رت ای کان کب یو ما کاتب اتوا الہ م الغ ےنپا ںاہد ےن لوھاردا کدی دون انلا ےس

 ووٹوو روا ایکو ہرابقر کل یم تبییصم سئازلاریرس نیا وفا آے یت چت ےک سارادبحوپار ما بج رخآ۔ ترک صرف یار رم
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rlنارمککس ناروا لقب رب شریف اش  
 زط تے ناطاسروااترکز انو زار ںیم تر روش سا لوک نفس تیام یک و سا ےن عاطلع ون یراق
 5 حرکاوا تب اھ ایکرب رقمی شن نیل لا

 ایآے وب 2 رگ ی گود یا تداق کج دوا یکرایت یکن اماسےس سووکن اسلا رخ امن یا۳۳ ےن سا مدیر
 کن ش روا تدایق کنج روکش یه یار وا نرم کت مات کا بت آرا ایگالچ یو ۳2 ات کت لاس ڑی ڈ
 نشر مان انا عرض یارو ااپ دیلاع یی اک وادی اراک مبارک تصادف 1 مےس نا ےن اء اچھیک ےل ےک تشخاخت

 _ایگوہ لاقنا کتا اکا رات

 ےک پاپ ےک نا سا ےن روا نالطاس اینست مون نادری زوم ےس ےب ےک ارحب ےک یا لر اھ ار
 ہرکج اک ت اماع ےک لادوااب رد یلاع یی اکڑا کت ایا رخ آےک تصور واہ راترک تی 5 در رتن ایج

 نس کیک

 عن رطساروا لر زوزعهوا تسلیت کس نا رضا تسافو له تالاح- لو مع
 تعاطا یا هستن ز نمک ین ایز لایک: باقر ںوی اد یکی اروا ناس نکا انا بم :تاعقاد سج
 کام قل فار معین مہ اگل ےک ڑھد ےس بحر ےک سا لہ یر کرایتضا تع اطا کپ ا ےن یا: ےگ 1ے ےہ ڈ نج ےک یا کول٤ ی کر ایفا

 یی بيغ مے راب ےک کک انا ے ارتا نیش یھب ن ہن ید لے لادداایگ ا زا
 راتفا تعاطاو رب ود ےل ےک لا ےن یئروایکٹ نڈ فناھ ڈی تشلاخن یکن اطاسردااکدر سو: ایا سد رہ یدز ےن نا
 ۔ایگا اتا قر طاک اف ےل ےک ےن رک اک اطہر ےک روا ےن رک

 ے تصاقتتسا یتا ہور ئارکی لاھد نیق 2 ے اروا آ١ “لیئاو فرط یکن اطلس رکا نب ہلیسووکل شرافس یکگ ا خسرو مکس ناطلس زم
 ۔ین قی کت یم ول ظروا یاوخ شے ادوایلرکل وقوکت اب یک ا ےن ناطلس اگ زنا وواومک فالتخا ت لوک لار

 روا نس نابینا ےس لا ناطلسرو ابر تا تستی یوکے روش ےک میگا نگ لس کس وا یادش عن مزمل مرد
 را یتا تع اطا لودعرسوکل ات ترس مارا قرص کن نوا اتے ک کدر یدو ایک ع عادا ےس ںاہ ورک يلف ںیہ رار لم ےک سا
 رو مے یم اقروا یوم را وک تموت نک ںی ےک ےس اراک تہ شے داپ کے ات ساای درکع ئل 0 دے ناروا
 رایگو تانک تا اف تھ اروا کوزه رانا یک

 لاک گر معمای دما سیم سی لئاوج ےن یک اراضی ران دم شه ن ےن سا
 ےک نان یورک 1 الور زمرد اید لاذ یدک ے رہیا اروا یل رک ات شم اشم ےک یاو جوک دیتی لاو ےک
 ریه ےک ےس اف کنیم سارا یر یتقا تاک لا ےک تیک لو نکا لاک بز ےن یارب
 ہوروااھتاوہ نایمرد ےک کس ےک یکاروارکیوب E تارے ال ا مر ومن نب فسی روا یک یچ ےک رس
 اقا د یک یار اسم یک تصدش ین وبا ناطلس

 لاوما ےک ساایلر کک وکر فالف اراد ےک یا ےک کلاچ شف رايج اهحس سادعب ےک ےنوہہادوپ ےک اقا
 رب فال کس لوفا ال کیر فرد زرپ ےن تمولقن نارود کار رک خواں وعلق ہم ےک ياد ایل فرش لری ایل ضعف ران زو

 هزین لی الو سا نوا ششم و اسم تر 3 الن 0
 ۱ ںیہ الہ ےس ےن

 ےک اسو اوہ ےس اھا ےک تموت اک رم کیک نا ےہ ںی اروا اھت اجا دبا ارگ اینم وک ںی ےک ادع: ےک یا



Ptrنر نلاروا لقب بل  

 هورگ ) لرتب تج تا ےک نا ےس ںوعآ۔ کب فط کیک ب ےس لمار ولوا ی 2 وک ےک

 روا ےگ ےرامہاری ےس تہب ےکا اروا ید تسگنمے ا ےن لو و يک ممتا ےک جا وفا مز 7 اطلس یب نا ےن مین ن یارولاو یک تعامحو

 کت د ت اسم ےن لوح الت نایک نادوراکرخ آ ایم ۴یک قایتا ارواے ڈو ت ب ںاپو روا ےک آباد فرط یک رکا بوو

 گرا فلات نون شهرک سس نجف

 تام لو »کس لو رواروتو نوت و لش دما ناطاسردکب گامبوروا رایت تع اطا یکن اطلس ےس لم کب بلاط

 7 7ی 0 یاو فرط کو رکا 1ےک نامضمرروارب ماقموداقا سیم اوا اک نار درک لپ نا ےن ناروا ایل

 ےس او دیک گم ےن »تفت کس نا روا یم ضوقتسرزگ اےک سا ا ارا ںیم ےس اد پس اروا ےگ ےل فرط

 ۳7 واوری ٹکا

 ںوھنآا تن اک وجر وا اوج یک ل صاح یلایصاک عراطم نب رفھلام زو ےک زن یار اک کو تلہ هیتر دانا

 تو دما مک ید رپ هک سا ںاہورو ای د نفری رم ےک ساروااب درک ےک رکرامفرگےا ےن

 زوال رک کا ا توانا اسب لیلی راد کس یا اوہ ا ماتم لا

 ہراپود لس همت رعب ےک سالک ےس ںاہورکن ب یاد انا درو پ وک ام ےک بس ل ندا یا

 بیس ملارد لری تعاطا

 مار رمز م بجاح...:تراما یکن یلارف ران مارا تافو یکی مارک پچ
 15 هومن نو لیتر وات بس راز رنزروا کل شکر تم ین فال |

 0 م ںی یکم قارب سنو لا ا اپ اباکاروا یکم

 حب کس سنا یلوان یکرمعن ب بججاخ ےن یز رھا رپ واور کی رطب وک یاب ہلا نیا ےن اروا ی آں E !ناطاس پنج رہا 5

 ۔ایدرکن الج فرط کس دنا ںی اں ام اخ ےس اے ایک اہ ویک فان ۲

 یکن تا نا اے ر ےس را رنز ییا شیو دواایکر ا اف عال ںی رت

 گا شو نولاق نیا ول اکی ق تا ےک ہزارہ کن ب براو ملا قلحت جس نون نی ےن ارادت است افشا نا

 -اقرکبباداگ مارا رم ویک ایت ن واوماکراو ا یے ویز حلارہک ہرا زم لادحب ےک سس

 ےن لون ء ایگ آے ریا سانلان یا نارود سا ا رار موتر اک بق ےک :یزھلادبم نب مقا ےک رک لاا یر حلا پک نبراو زھلا بج

 اپ انج یاو اک افا مال | ںی حب ےک یا لے3 رفا ںیاروا یک: تخورفارپ ےس ماتم ےک رخ ا نا ین سو ری

 ےک یا یی وت یک اح اچ فرط یک کوز رم ےن ناطاس بج سیب دعب: ی گ7 اہ در وف ایکر ماں یم تابج کس یب سا :اواادبع بج چپ

 تباجت لب رضحا ےن لاو درک ف رر واں اتا یس نیا ےن ار چنانچ ۔ای اوم لاش ںیم سا ونک ناطلسر عب ےک یا زی تام

 -ایگرکل اتنا یر

 ست لورم نی دعوت ات ردا یک مہم تیا یب اویا نی لادن رمان رسوم

 ریغ یٹپا نلسوملدپعروا ایمر کک جٹ یھباکس ب توں ملا ار ایر ار ےب ےک نا ےن وار ھر ںیم سینا تیادذا ل

 -راتر کرم بم انانپا ںیم ںوز 1

 نو ار امد لپ گاهي شمس را زانو ےک ما ؛ یارب: ہک 3

 ار دل امور یب یو ماگ کوہ بج ۔ایدرکل کن ا ےن ںو اذن یا دب ےل ےک زادوکن یم فان یرمنب ج روا اھت

 وت ےک ہا زکر رعب لاس



 نار ناروا لقب یم تیر فا یا ۳۳ ر منہاج .نورظنم نیر

 تم رشد ںوناوج ےک نب دحوم سٹ "۶ٍ رجب

 OED رشت اقای رویا ریس یاب چاپ طرف نوری فسا اف بم

 ےے آراب ا رعب ےک یا ۔ اھت لان سیم بس نارقنادب اھت ل اش یک ی وناد نج فب م نا یاو ےک و روش اسےک تعارجب بآ

 دقت امید ہو یت الج ی اروا لاغشا یش بہنا

 ھ۵۹۳ گا ےن یکس 8دب اپ درک قم نار ےک اض مس اروا ةا ناال فا مارک کتری ا الی بج

 ںوھنا بب جاتبہفیلخ تقو ساکن یدحوم یم کار موج ھت نی ا یز ھلاد بعید آی رخ اکں ویمو میک راشمو تموکحر گپ ۔ای در کف رطرب یم

 اد دزکل ایم ےت ار ےئوہ ےتاج دس تقوےک ازا کد ی لمس

 بج ء یکت یار سهبار ا سوٹ کاروان دی یئاھپ ےک سض منا ےن علوم اقرار اسکن وتو ی

 7 ب رضحل ےن ںوھآءایالچ ساپ ےک رفت ناطلسءایگرک وکےک رب روتر یک نج ےن نیدحوس
 _ےاجوہ کیٹ راہب ہک ایپل ےک ےن رکن اغاکیررایب سا ات اقوا روایی یر نام

 اف کر را سو یار یکم کک اگل لد بوخل اہو ےن ںوھ رک ی یک ت کف سا نام ےک اتم ےک مالا

 ہد بج رداایکل ام فرط یت اوکں وگول یک کام توت ب وق ا د ےس اید رک ر رق ی اد اک اج ےسا ےن اکل اوبا ناسا ارج

 هاد ناتا یکن ذکی رع ےل ےک ےک وروکتوادع یکاروا ےنرکپ وغ ےک لو ارگ اکو سهراب :لاو

 ۔ایگوہ توقراکرخ آ اپ د فور ص ر ادب روا ترابا شیک وو روا یان

 ت سامی جا کیا سیم رض روا ےس آب رخم تپ جج ےک ارگ واردت کس زار لای سنا

 رل وقرب یا ورید یا اے وا ید رای رای هوا عفت لا ےن سض ا ناطلس اھاڈب سیم نازقتاروا ےہ زارظرع

 ےک نا۔ایکر کل ان تا لاس ےرسیت ںیم زا ےک ید ںی وھشآراکرخ آا ترک رقم بان انا تان تاجر ہا ے رضا بجو دیصحو ا ناطام ۔ 3

 ۔یلاپ شدورپہماسیزےک تسوکعےن دعا 2, 7

 ل راو ایک شر ےس یب یک وم نب ھشوبا ب رتا اب دعب ےک لا ادرک قے ا وتا شر ےس یکن قد زر نب بوتان تار

 جک ڈر 4 وکار ۲ یر اما دیک دس
 رات رس اپ ترک ام بجا مدن ےس تیانع یک ار دال اصیل 7 افسر دعو)ے تہب نیا یئوب

 َ داعش اک نی هجوم کس مان

 ےک یتاوطواو یف الغ ےک اولا رکی کب ی ای ےک ہاشواب ےک برخو تا ےک یو ےک ا را

 سما ها قاب لنز ی اہورواایگالچ فرط یک چ ی ترانا عب ےک سا یک

 ہوتا یاسر وات کر مح ا الج ے ماتم ےک سا الار یس نبا سجا رواہ ر ا ڈی ےک

 ادا اک ککں ہی وان اھ لایضوج کے ری لو ابدی[ افداک ا ےن ناطلس ایک داراب

atیو  

 ہروشموو وے وہ م اکے ریت یکم اکا ےک ی اروا رد ہے نلاطاسروا یر «نل نامر ےک رت امی ناروا جاع زار ہا بن

 ربکنم بجاع بنج ۔ےہییابارسیتاکاہاوچ يک ان را خار ار کارد ےترکوراشا فرط یکں نا ہواھت لے بس روا

 ےک سم ےن سارواےس لو ےس 7 کمان انو کس اکا کل یخ سن و ایگ اپ ےک نایطاح زیرا

 زا س ت الام نا ےک ناطلس یس زا ل 1 امیج ےھت ےس اپ ےک سا اربح ۔ےھک ت ارکان ھتاس ےک سا سیب تر س ناوم

 دون تاب یکن اطلس رب نا زایکل ا ےن فتمایخ۔ ےھت ت رتاج ںی لس رپ کسا ہلفچ ںویرآ ےک یو وبا یت وچ ںیہ ےآ
 ال



 نار کک ناروا لاقرب ب تیرا یاش انا موم... رج... نوری ورا
 را کت ار دورود کن لاطاس نفوس توماس زی هادی تا داداش تک سر هر فر طیور
 -اید لاڈ شش لوکس هکر ای تان لاو آی اپ ےک اے وم ےک

 یقاحتیح تبییصم یکم ینا نیا ےن یا وتاب لاد نکا فاتن یا نی صوم اوم توو بج یوم تاند یک ین یادعب ےک سا
 راوی انے رکا ںی الس ےن رک شان با کنایه کال قادر یا
 نادعب ےک گنج کج ےس تزن را فر اک رر ایکل اح ا اک ارحب ےک کب ی ایگ سک روا یک چپ ےس یب
 -یئوہ تافو یک علاذبھن یادعب ےک سا ےگ جگ ںوڑوھگروا یئامکی گن ادا ےک وف ںیم دعب ےگ رم

 لم ےراپ ےک تی الو یک ا نئاطلس کھ لایخاک اہگنویکایکل ایخارب وکت اج سا ےن لات گه بجاع ےک نیر افترا
 رجال اینا وہ و0 تم اماکن لس زا لقب رنگی زد قلا بت اکے او سا اگے کک لور

 یدل نر یک و ماد کباب ایکک شودایز تہب ےئ ایسا ۔ا اد یھب ناموس او یک ب

 رمی مت کر فسا رواایکر ایت ےک ےک یراق رک اوا اوخرو ایکو دوقم قت ک تم کس اے نیک فات ولا ےس اطا
 اوہ پ مت سج بسچ ےک لی فن یت لتپ ںومالفروا ںڑاپ وچ ےن ناطلسروا ایک اح اڑ کیا ےل ےک سا ےن ناطلس ب3٦ رتا
 ےل ںیم ےناخ دیقرکاھٹارو ا ایپ ےسا ےن لون ایک رامشاوک ئاوخ ےن لا پاور پماد روا چہ متا ےک مادو ےک اطلع
 ی ناروا نو سلا اکھک را ںیم ےنا ۶ےک داشراب ردا لات اوما ا ےک بازم ےس ےک ےن رک ماہ لا وما ےگ
 اذ یی رواایل گپ د ٹنوھکا کا ج ےن اخری ںیم بج ر لاس یا زت ایکو ت لاماک ا بجایگوہاافصاکل ام رخ آۓ وہ تارہاوج کس تب

 ےس وہ کالب شی یک تم ریپ ےس سی نا ید رکن والم فرط یکق رشمویتاس ےک مولا یاد کس لا اینتر 2
 لیگ ؟لیاو فر تار بمان رجب کس لول بو اصا ےک نام وردا

 رس سرو ادا یہ ےس بج تمل 00 را
 کیلے ۵ نرخ کر اضم ےک ہے ریپ روا اھت لاو راس کری را یوم ایدہ ےس با راے وتا لی
 دون تمولقب ج ےگ رک دب ہک اکا مرات و 2 اشم ےک رز ؤا ل واہ ب رت اھت یل ل ایسوس واک یو
 لرزه مت ےس نطلع قول فرط یک رانم

 ےنرکر اوتساوکت راما یا شی ہیصفتےن ںوھرواای کر رقم او اہ لیطصب لب وک ا وار سارا دارت راشم م صفق
 ورم دا بم سا - چی ہند ںیہ ےہ کر ھلن ایک اتت ےک تع اطا کل ہاہکے لم ےک ےنام آےک تاج سا شا یکم ایت ےل ےک
 کت وکیئ را رس مع فلت ھج ےر کل از آی کت حعاطا یک اد یب گول سر کس لوک ارش لخ
 کٹا سیم ےراپ ےک تو ی دان لب وتو روا و ەبارعے رب ںیئئا ۱2 نا گنبد دنا شب ےک تلف

 دا وکو روان ادو کت لایخ

 ےل ےک تر ںی ا یکت امولعم ےس ر را مکن اطلس _ وا هرو ششم دایره رز ےس نا ےن ںی
 ہانی ے توموکا اھت ایگ لچ فرط یک روو و یک ایگ ےس راولی ییہ توجہ کز لےے کج ماگ[ امید بسم لوس رد و

 ینا اوڑار یم ادب ےک سا یھ 7 J ووداز مغل تہب روا ی ت جیم یکی ا اوا زا ےن بحاصدلاو نارواایل رک اش ںیم رطل لبا ھر غر طفت ۳َ

 اروبا

 ےس لاعے رب ےک سا لولہب نب ھشج اھت ڑت کشد فوت جک رط دام ےک ر2 ا اک او لوک وکی دارغروا طفت بج
 لا یت ییا تافد کود راکت ۲ ای هواي اپ ےک مین جھیل ال دحاق ےل ےک ےنرکل تست کس تاپ کندن ایڈ



 ناک ےک ناروا یارب ب س دورغا اش 1 ۳۵

 املا نیا هک قبیل مک نکس بارسا نت لا یوہ ںیم

 لار قر رزق کا ےک دعب لاء ای در کا دب ےک ےیل رح تپ ےک عحرا رر وا تععاطا ےن ناطلسےشج اھتریق ست رض کبولایگاھپ اک اروا

 تير سایت یر لو اس سا يک اطدب ےس نا ےس لیتر روا صفق ام ی ایجاد یا

 کو ےن لا لایا سا الغ ےس یار ہا یک طور اطلس لاو کس یا ےک رز وای تار کن ب یر یزوچ سع تل ےک تاما کی ا

 کو سرو سرا يا چرا یک مکس صف طاق لا اگرچ ہصختر کک اھچ دت تا

 نت رر ات وا تور یوم اب یف تاک لو نا رواانپادحب ےک ساس یگت اتار وا تم طا یکن اطلسرمالعا

 اونا لب سون ارادت اب اب کس نا واہ ب وات ر ط کر ز تے یرلج ناطعاس ایک لچ ورکس ہا یک

 ۔ایگالچ بار »۹ و یکت وم یارک و ارب یکتسولحر وا کوہ تصادنرپ یجاتکی ںیم سیم دعب

 یتادوا ایک ضرب رز تے ن ناطلسبج ںیم ںوگولاککس نج یک زون ن امہ یکن ان یٹوانپ ںاہ ےک دون نیب فٹسی یم ہ کسی

 سو« ےتوہ ےس روس فظم  اطاس رعب ےک سا ےھت وف ےڑہ ےس نا گولن ایک ر تمر ماو الاوز تا شاہد نایکل اش ںی یر ار لم

 نیرو یا و: 7 اتو رس خیس اراک آ۔اہ رات حرکت مول سسر ایک إلچ ںیلاو رن

 0 7 لب گل وا شد ۲ راک ای ےس توغو لش ںول ب نایک وب

 ۔یکش نم یگا ےن ہوا یب سملاق۔ اپ راترک مس ادوکں ورد آر وااب اج ان راگ شی وک الام ہد اھت کی اے ساتلاوبادحب ےک سا

 شرت یا ترک لان روا ول )یاو وتت ےک یف ی ارور بجا پا گل ادبکپب ج کے ہی ہعقاواکس ا

 ےوہ یش تب لوکس ال زا ام ےنپاھتاس ےک ناطلس ےا تو ےک ےناچ ےک ہاشداب ےک ناز ایم

 موردا کړی د تس ایر یک ا ا٦ راہود تا ےن نایطلس وی کش اس یگ؛ ےن ںوھ ارش ؟رافسیا اپ ےک ناطلسوکی گن تا لب شا وہ

 - کلا ے ںوقیلر یک یش دادننف۔ایکوہ مناقب تعاطلا

 اھت کزرط نرش خاک اات تہ کر اھا کتنا تہ ہدایت داد تب اک شما تاب ر لاک اء اھت اماسروا لام ڑب اپ ےک یکتا

 رظی رش کت فلات یک ا ثعحاب ےک را وش رے ساوداقت فرش یک ا نالیماکل دےک ںایعلاوا ارا سچو کل واب بس نا دتیابوج
 ع یار کن اطا ان لوم اے ںی یک ؟یودلاو سیا اراک آپ کرل چ ےل ےک یجد بج رق کس ا یع شی دام اقا

 ن7 ر ترابا یک اوو چاچ ایل نی ئل اےس اروا ایک ہٹ کور وا یدرگرودوآت اپ کوکی د ےک یا ے ںوھا ی یر آی یاو ےس

 دی ام ماتم کر لات 5

 ھ8 ےک ایورف رطوبت نواب لا درکل اش لاری یار رم یم اکو رم زتب ےس ا ےن اطلس

 تراک مااا ےس وع تس رم تلاح یہںوڈودہد ایگ اح راقدوخاک ا کدی ٹانک یر تیک یی

 - لاعتشاء اشنا ےک یہ رکو رخ درک اک ب س ناچ ہں تلاع یادی اار اات کا اعاکت افاض ےک یب زتب وج سیٹ

 ےک تی ینا نی دن اق ےن رککوبا ناطلطوکن کار فان ن دحوم: تالاحےک تافو یکن یل رفتن الو زو

 ا ایک یا سنا ات اتم

 2 واروا یر دوکس “اب وا یئاھب ےپا ت ربا کاری جک ی فرط کک نج وکں وج وے اق نش واورد ےس رج کے ہت ےک تبا

 ۔ایکرافا قبر طاکوابخو فالتخا نوای ن تاران ےہ تع اطا یک ارب ےک تافو یکر مین نب الل انس اک

 یکم اگ نئ سٹور تک ںیہ ےچ رکن ایم مکا یج یک ئاھڑچ ب3 رکا ے نوھ کے یکی قاد کیا ےس سی نل تالاحےک ہز مت کیاروا

 کس نا لیگ اطاق سس زود چار وا درک قع



 ا E ا... ا ہا ےس ات 0 سش شے ر نارمےک ناروا لئاپقرب رم شتی فا پاش 611 موج مل ودل ا رات
 ہی تافاضم ےک ہدیرجلارپ تماما ما ٹپ پا ےن ناطلسدعب ےک لاےہر چپ فالتشا نایسرد ےک وفود نات ے ںیدالدا
 دید لاق ماتم لا احتراق ساک ار تی رش شیوخ مری ددا ت ےس لم اشم ےک نی ریوسوایکر رقم ار
 راهی

 ےس نت رفت نم شایع یت یت اطم ےک لایخ اک ن روم ےن روا ۔ ایر کس یکم واکس سنا ہوذتانب بجاحدحنولا بج
 ےک غن ارت ندا اوبا اکر دیشب کت اپا ےس ںوعآاروااھتاید طور ب س اھت اید یک رویہ وج ےن وب ایل اد ئل ےک نیل ماظا

 ند کیا ے سونا ایک حت تہب سم رد قر وا مکس پس نا« ی نا خاکی اوت وت وایت رل
 ےن مرعب ےک ا ایک رکا رکے رب بک کا فر یا ایا 7 ترین اپ ناکام
 کس رک اک ارنا اتنا دا ر لش تسلا یا کس او یکن اطلسروا ےگ ےل فرط یگ ی نا لاری یو ر ورش تش نرخ

 ءایگرتریااکیاج زا ی ساب یس ےس کوبا ن اطا اوج لاقت کرک نہ بجا بج :تافویکا ایرگزوا اربماےک ییا ۳
 یھاں مان لا دیس نباھت اس روا اپ آف رط یکس ن تن ولاقر چپ اھکر س ینا کا اما شرم نا بسا سا تسا
 _ایررقیوکن ومرفن نج قا دب وبا رپ تیایق یت زا ےن ںا وایو م لت تاکی 7 رتا ر ناار یس باب

 ےن ناطلسردحب ےک یس 2 یا ھو ریما ت یک درک روم رف نیا روا ی الار یس نکا ےن نلوم نب ہلا بم
 بج اکرداایدانب راڈاس کیا نهان هم پاپ پا اپ ےک سا ےن ںوہناروا یئدرکور پی تسولق یک اب دل

 رطی , 2. 7 رس زاد رد را کت لو یک کاب بحاح کی اوا رل ن اح اوبا
 ربع اھت ات وہ بوسلمفرطیکب ہرن ےک ایفوتےک تالعلادداھتے سیم لنا پا اک ایک نوک دن لا رکذ نج اں ہال ئل ےک تی
 اھت ترکہ یک نت نا

 کر رت ل اھو ا ےک ای کز وبار ھماری کتک نا سوپر یک تصدش ی نلاطاس لب ما اپ شدرپ نیا سما
 اتم کر آ ید

 وکن یک ات ن بھا یغفسروارادرس ےک نی دعوے رضا ےل کس تم یر هضم کج مامان روا ناطلس
 تافاض ےک رظکاروا کر ایت رے ےک رغ -روا ایگ وب بع راک اس ین لایدا ایک سرو تا مواکن_ لوح ئاینی ھے

 اف يا اھت لاو ی نهار ل اس برو اچ کت ودعرس گو تر یو جنت کام لا جک رد
 کوم رتب ےس ن ےک نااوزاددداکن اطلسراکرخ ات 2 رفت وکب روا بوک داش ارت

 شرعب؛ ٠ یی دید یئعم رگ ئاعم سام اب رجب روا 7 7 7
 برخ ےس ےس نااطاسایالب کم یکے ی اناا یس باوا ن ومر ن ہیڈ اد یکوبا بج احم الغ ےس ےس ایک باری ا ایک آں نا کچت ینا سو رض
 رپ فرار نان بجا کرمی شا اس 1ںیم ےڑیہ یت فرھط ید ہاشداپ ےک
 ےن سا قا ول ئاو ےس تراغس یا نور فن شاداب اھت لاس اک (یا یش دنحسےک اج ہکنوکاھتر ال اس اکے یہ یکرکب نور ٹن دی ز یئاھپ
 نیکو تب راک آ۔ای درک تب لا را کد سد تاج لقب کیک

 را ی و اکو ہیک یک دع نم قلابی دکل ورح ےس ارکان لاو شان نا ج ق ااعدعب ےک یا
 رکن کر عب ےس اد یگ ورک ل ورح یک ںیم 9 ایی کم چ رکے ین لسور وای اریپ نے رم

 نصب ےک ايام لار وات یراق سما سل ور فکس لا املا و کسی دان جاع ٠ی قا تا
 ماعرب تسایر لیا و ماک شیر بک وپ کپ ست بیش رس نشه ارق



 نار کے ناروا یارب ی سم تی رفا یت ۳۲۷ے موسصح رپ ۔نورلف ار

 تاتو ما ییا ےن یاب یک تہ تو ے
 ناسا تارا ترش طی نسخ رو لاک اون وارده ما

 ایک لانا مرغ کیاے جو یک نرم کلہ کیا ۲ح ےی ےہ ولرم دحب ےک سام وک یم ںویرادلمگی کن اء سیکرایت

 دناردنس نب یت لم نہ راف مالف ےک سادقادب وار بما ٹیم اکن ااییگایدرکرب تم تبا کل اےہ سیم تافاضم ےک اہ وج ہک یئ ان ترارگا

 نم ها بجا لو من سر مس نیس من دوی 2 تراموکسا ےن ںوھ ات یش دوکیکس

 یہ یر 7 9ص 0

 روا ایر ڈ تل کس لو هوای ب هد یر ا ےن ںویر؟ نیک س یم صئاوخ ایوب لئد تقد ےک تلف یکں وکی اهدا

 روا یر اک رک لر ایت. نوش تر« دم ںیم رک لپ میماےناو ےن آے ن ںوکول ات ند کیا ںیم دعب یکم روخم یھب ےن ںوھا

 ۔ایاٹولنام اسم ایقاکن ادوار کہ اپ تصوککیکس ا ںیم انکار اموکسا ےگ صرع مگر ڑج رب راہ ددوااب رکن العااکت رام یک الوم نا

 وانا بج ےک کک ریا نکہ ایریا وود م لومار کک لاک ےک کمیاب ا یر ہریسوب کیاوکن ادحب ےک ےہ وا

 ہورھچ یر کت عیب ںیمھگےن ںوھاذن دید تزاجا ںیھا ےن ےناو ےن ےک سنا اهچ کم ز۶ اکے رک یو تا رگزومچ

 بج ام یارو الہ عراف م ااغ ےک اوت سوات یک ن ادات کک اک تول اسا ےک ےن ال ۓ ےن ںیم لک بق نے رود

 ب یار تلاع لس ئاردا د بقلاک

 تصولھی کی اچ ےن عئاطلس ایل را شن ؟ےک یلوالا کدام ےک لاس کا ہو کتار زی واب ییا یھجا رب تراما یک فنا ما

 ےک ےک دفا روا ےس د نیک انس ںیم اتم ےک ندعوسروا نی اصرابک وان فر لی لو« رام

 لوک نا شوم یت کب طط یدنماضر ےل ےک یر رقتایکا رکزوہاریما ےت و سالن ات یھ باس اراک

 ےگ مانا ت الاحمروایگہ سونم ےس تراما یر الو ن اوو ےگ و لوک

 ےک تر گارد ت ےس را نوک کز ا ارا ےس روا تافو روا ناطلس
 ریا ناطاس ںیم سوا تو ےک تار یز اوا ےک دے اوب کس ی ےس ڑپ ییا تم وا یوو روا «فاصاو لرع«نابادیکآ

 یک اس ےن ںوکولدواےڑپ لچ ۓوہ مچ ۱ کیا فرط کت رام رکا ےس لور پا کیل یک آر یخ یک نم ےک

 هد رم کا یا زشت تا

 اب ےہ جام کار ات نہ رئیل رک ی یھب ںو زاورد ےک لار رگ قددااب آف رطحیکل کٹا ےس ۔م گی دلج سض ہلا ریما

 برو یاس سل لا ند ےس رود یک ت یہ یک ضا ریما ےن بجاع ای ال گل وید ےک جر فروا ںوم الخ ام ےک نب روم یب قام روا

 یکن ادعب ےک سا۔ ایت الا رھ کیاتھا ٹر ےک ےس ھوتی لہ نا میا

 _ یہ وہ یک تالف یک ا یتا یتا واتس

 یارک افر لوکس بوک ب لہ تم ےس ا ایگ اب تارک 51ت کت افو ےن ا بجاقت یو رضا اطلس نا ریما

 ےک ناطلسرورخ ایلل اج ماکاکت بات حرط کیپ ےن نیک ارفات نج شب اص لاو ساری یا رج ارحب ےک ےک

 ےس یا یتا یتا روپ د ےس کرک: اکر ص ےک اےس ےک ا ت الف اروا یورک( رورش رک ں ایلفچ قلت ےک سا ۓںوکول سام

 در قم ےس جدید کلا ی اپ شوج نیر کس ریمادوا بجاح پاپ

 ےگ یی رکنا لااقل که سارا تسلیت ناکام ا ۱



 یارک اردا یارب مدتی الخ

 ےک بسدوروااب دباوج سرب تست کت وکی پاوں وو
 روا اگر تراس رول لوس مود روا تصور ترا برج هک لا گام

 ےس نا تیک ںی ںی ےک ناد یب ےن ںوھ اھ نار ناک وسوج الف اح کا ی لاسرچ بو رکا ےن
 ڈر وپ ےک یا ایک ودوکس وی روزت يک تا وک وف ی فا ےن رھعس فضا ن سس ایل یاش ںی ں ورکو

 ےس اس ےن آں یک وف ں واود ج ء اگل ےن رہا یک ایم روا ایکر ےس توم ییا تا رفتن ما بسم اکی اوت
 اج کی باھا ےک یا ےک ناطاس رحب ےک یک ایگ اچ فرط یکب رخ کوم راووت اررواایگالچ ںکیاو یک وے ےک

 یک مک ات زالو عن اپ ےس سام کانپ ںالف ںالفک ایگ
 ںولر ےک ماو ویکی درک اهر یا ےن شرحا ےک ل کم سا ےن فو ایما نو ںسوھتروااوب لاد ںیم لان ها یاس

 یاں "اما اھ اناج الچ ںیم لورصگت قو ےک ت ١ر ںیم نونجم ےک یٰٹاوج روا اھ ای آے وکں ولروع یکن اکے

 وش ںیم را ازماک ارس دعب ےک یا

  ieساردااید اهر ےس زور ےک اتا یر ۱

 ر ساپ تو اهر اوج شاد تم دا

 نت ہاں

 انت کاک اک ب جاح شورو اھت ےہ بش ےک

 نصف تم ملک بس انتهای * رضحا ںیم ور تسواکن راس ساب بت کر و
 ]7 سنا قراره لنت نا
 ابر نال ج تملک ہٹ مات کک ناطاس رای ولیکو فرط یک رفناوودعب نزد بل اے ںیہ
 سال وبشمس مولتی ارصب کس ار فےک نیئارفات نب لا بج ا رت اتے یکن ا 2

 ت ںیوھناھتروہش ہت مان ےک نامسناوج اکر مضمر فام الف ےک پار لاس اک وو بج دوا اکر
 . روبات لوتا میر شکس سو اب بت کاران لنت ایا ادب ےک ہال ر کد ٹپ وکی ال ےک زادرواے روش
 مان کے کے پے نار ور[ ھگ اپ کچ ناطاس ودرع ےک یاس روم ےک اب یگ فام اکا ات کر ست

 تری طس یا بچ تارتا ود تا ےک داود کی رر جو یک ایان اه ماہ ےس روش تا ےک ںی ن اے شوپ
 ےگ یب کک1 ےگ آہ اءاشنا یم ےراپ ےک تیفیکی کس ا دوااب در مطا ١لاح اک س ار وااق یش للعت اکو

 ناز نا نا لپ تس بس... :تسافو یخ دایر وان بلا اکن کیا نااطاسرپ ہقیرفا ےل



 نار لک ناردا لقب رب شرف ۳۷۹ وس صح ... مشن .... نور نشا راج

 زا نرل ا روات ترک ررظتم اکر اک ور شرک زا لس روا ناو تر سک نھی
 لا یلدا اب تان فو مگ اح اک ی دعب ےک تافو کوہ تافد یی! برج ار مپ حوا

 ناےس تاب سا ذت ںی انہ ںایتشکی ےک یا ایکو دام آی ےک اج ےس لابو لالو تبر سا

 یا رس رک سان کس نر سد
 تی وم یر جرم سالم هک یر یو روایت هاش

 کر لاو ےک نسئاوپا ناطلسم ی یو دم اتارا اپ ےک ن اوبا اطلس سش مایا ی زف آے ناصع ایت ےس سی
 سای اطم کز افےک ہہت ےس نایک اگ ؟

 ےک رہع یل ووکسا بج ءاید رکن شپ وکدج ےک لاردااھھکےس ھھتاہ سیم او ےس ےس لع تاہم وی ابو ںی طخ ےس الم چر ےن ںی
 روا یک کا یخ یکے ن رمکف نج ےس ںوکو ہقیرفا ےن لازاےدڑذاےناے کتا ےس کا را تای جک گذرگاه الان رم

 ۱ باید )ڈار اب ےک نامت

 _ایگرکج وکاوہاٹیس کت یکن اماسےکاین دینی ھی گڈ توش سہ
 هد ےک وو یگوب ےناد ےہ کا اهل ها امن اپ < یون یئاھپ ےک نا ےن ںوید اےک

 ےگ آل یم تعاطا یکن ا یھییعاقتل ا ے قی رفا حر کا روا نام تاب گانا دم

 لا لی دفو کیا فلا نیا ما اک طخنروا نانع یلا نار یما اکہ ایلاروارہاھلا نار یما اکہ صفر وا لولم نیا یما اکر ز روا یکن یر یما اپس قت
 دب اکن یکے اسےک نلا یھت یب یک ت باش نا جا طراوت کن اس فو دا تی قانون اپ ےہ

 رادرس ےک نا ہے یھ تام ےک نیب ی داد تاک اک ینزم نبروصنم نب فسونر یم اکب ازقا سیم دعحبر اگر یک هارد
 اب بوت

 رب تس لند »تام تایطع قت تیابف ارد کافه بزک بو یکن اول ےس نم ےس تافاضنےکس اج
 ےھت اس ےک یکزینہددوا ی رکی ار لار زوضطوج یواسهپ نب ووتو و کے یک یاو ےک ےک جارق ریت اکر اروا درک تم کرار لک

 رالی رم یک قت انپا ںی زادناھا تی اہتےن ںوگواک ںاہددوذت یت ؟ برقی اپ سی ڈک ا بجایگالچ فرط کی اب
 08902 فرط کب رخم تیس لون اھب ےسا ےن لا: یل کرایا تحعاطا یک ا رک ل اکڑ رہ اب ےک ر یم الا نب تنا ہ وب ریما ےک اج

 خرد لو پا ےل ےک ےن رکلوصب کن ادا ضس سکس اےس ےل ےک ےن کا وکت رخ ا مرشد

 وای سپ کهاز باکس ا ےک ئل ےک ا پک کس ا ےن ےک ھٹیادبیولار ما ۔ایگ چپ فرط یک اطنطض خرو ایک

 یاد وس تابان انلخرواوکل امع تا ےن ںوتاروااید سیا سٹاک ںاہورااید جما یر شہ دو سیا رواد ج ف رط یکب رم ںی
 ردا لاخر یا نک دکب ےس ےک یک اروا ا کلا اطا ۰ھ 7 ارے ںاپ دے دیقرپ ںاہچ وکں وراد تیار

 -ادگف رطیکب رخ و رے رک شش رگ ےنپاومپ ےن ںوھاروا ےھت لا یھب یی روا یئاھب ےک ا

 لس فتا ورم نوا ہا لو! ےن سنا لود نام ےک موقب وکی گاروارھگ نب هرم ناب کس لا
 ۱ وتو ںی ںی وں شوج یا روا ایک رات ےک رد اپ ےس ےناج ےل شم ای ےن او ید عالطا یکے ناچ کپ
 رک ساری نایت یو مود مس ارگ کاپ یکے کرسی وایکیکی رخ
 یوم ںوھآارواا درک ر ناروا چ ںی ےک الم ےک مالا یم تابج کل EEE سیکس تولار ںی وف
 ارجن اے فام مالک ناروا ےس نا ےہ دای د ےک یک اہک لوی یک کا ژو اک قبو اریما هو لم حب ایگ افداس



 نار کے ناروا یارب رب یی فا اش ۹ مسح. تفت... نورظن رات

 تک آل ایش لو تار بجا دور اپ تس مس اولوو» نلا ےن رالاسےک خوف ایک لرکر ایف گوکںل وفود نا یم دعب ایر
 سویا نا نادا رم نرود آن ناب ںی اس دیوان ابی لمم ےس ےن رل رقت ساق 7

 ۔ایگیں یہ

 ونک اش نریم وس م کمار بغ ون یگ اوب فرط یک ی اق ےس کج تو کیل اک
 ےک ناطلسوکن ا ےن یکن اھت لئاش سم توک ن ایرو رواق ےس سیم ں رونا نی و یم اقا نم روم

 ٠ ایرکدیقوکں ویمدآ یتا دواےب ہٹ اکے فارطا فلاخت و اپ اپ کس روت رب روا یوم تا سنادی ۹1

 ھتاس ےک مم اشخاو کرت ےڑب سیب یم ےک خلا یکدامج لاس یا دوا ای آن اطلس یک ےیکےت ےک سرچ وب فرط کس ہوں

 ےک توک یک دعو اوس ےک لای ایکو گم کرت اپ ےک ںوازو رپ دفعہ ئی وہ نوکسپ کلب ںیککڑپ نام ںیم زا ٌروااوہ لٹار ںی رضا
 نایک تا

 ا

۶ 

 ۔اھتایکرب رم یماےس جو یک وہ اھ ےک سا اپ تافو یکپ اب ےپاروا ےس بو یکم کس ید لو تو
 روا تارا رام , 71 بروواکرا اےک ںاہورواایگرک وکف رط یک دمہ وم فرط کن اوربت ن

 ایآٹ وا فرط کس وکی مارکس الغ ںیہ یکہ ایلواروا نیٹ تار باحر قدر کے ات اج ایکن اب قامت ےک بج یکل اح تل ا ےس ترا پز کرو
 ںوہ لخاد سا وسیم نابعشرخ

 پس تا را ناف ناف :تالاصکس مایه ع یاروا ترا لخت الا اراپ ناب
 توک بابا« قد زار ارور کام کیس بت. لب ی زوج ون فیل لس نا اروا یت پک شر ےس یئٹب کیا یکن ا

 سر ی و کک یک یا ںی ناروا یت نک es یلاومروا بات قیطعوج ھتاس ےک دو کیاےک

 ی ضیا میلان ار لطفا اک

 ھتاسےک لاؤ اوب ےک نادلیپ ےس تافد یک SS تے ےس
 ہد بج ی مالطا کت اتو کن اطلس یم تسار سینا قلم لواب کس نده جزا نداری شا ھتا ےک نا دکن یا نا
 رکے تاب اا ےس لاا یک ی ورکی س ردوا م واک کی ادداایدرکرنلب وک ترےک لو اایارکل ویت حر یا سا اڑے آس ا ےک ن 7 ناطاس
 اھت یر ارم سرود ےک پاب ےک اوج کد کر ارادت یبا دو رسا لاک عو تاما نهی مارک شے

 ےناج اپ كسی اهدا جدول ایکو: اے جو یک نیک س لالو مروا یک کیا ںی ما شل ںاہووو بج

 ار از مپ ديما کے کت کرارا و رای د ڈوچچ وا دما ناسا ناک یوااد یکی اروا ےس جو یگ
 -ےگ یی ۷نام مج یل اھت اء شا وج اوہ لاھد دان ارایک

 رواج اےک نوا ناطلس ناور یت روا تیب کں ابد للا ےک لو م

 تالاح ےک تاححفاو ےن او ےنوہہھ جت اسےک سا

 راہظااکں یوسفارپ ساک روا ےس ورکا اچ روپ شک وہ شراب پا ےن ولرم رن وحی کہ فا ےل ےک ن وبا ناطلس بج
 ۔ےگ ےت رکراظننااکراگزور شر کرواایارکر قفس اس سم نرو کت سلماس کد صفوی



 نار لک ےک ناروا یا قرب ب س تی رفا لاش 2 م صح ر لچ نوف نیا ات

 ہپ تافاض ےک سٹ وا اقوا ش فول نگرش ترک کلوب کس نا اطلس نت جنت ے رکی کیر کت ران ف فار طا کیلو ھی تاقوا نی
 ےک یتا رو یی رات اضف نایمرد ےک شش اج وفد راے ےن رمکک جا رو توا ےس ںوہ گار روا لیک یر کت رام یھ
 اکانت واجب هک یک ی ےک اں مو کس کوا روا ےک ےن رک تک نج دوا ےن گز ڈے لاو
 نا یم ےراپ ےک نئاطلسروااھھے ل م ںوناوج ےک میک ریز وبان نفرات سلم نر جا یاخوا نت حل بعلت ما

 ۳۳9 شیک ایراد ےن رکت و اب فالخےک نئاطلس ےن لوھاروا ےس ہجویکل اعفاےرب ےک ناگ تالاف

 هاب کس مر راو ت زق لاپ وردا ایگ اچ ساپ ےک نین شور کس راس له ہدرکے ےہ قاواکر ع إولادہک

 ن ا اہ وپ ے نیش وبا ےن دحاولاربع قت ایگ ایفا ترشهرصارا اید ا راطلس بج
 _ایگالچ اپ ےک ناطلسہددواایدرکغ ادولا لو سا

 ابی رد نایمرد ےک ب وجکرواےک یا بجای ایگ چ تورا دو راک ہار اش سیم ںوراگددم ےکا ید شک روا ان وبا

 ایلرکل ئاو ےسا ےن ںوھاوتھج ےترکب ڈے ےک تموت ییا ےئل ےک ےتیج ےس نم لدبعجو ایک ب لطوک ئاعاےس ضیا یب ےن ںوھ
 ےک سا ےن ںوھاروا ایمر کافر عطا ۱یک اطلسدوب ےک سا ءایگوہدز فوخےےہلمتہک نا اے ا
 ناف تستر سوخت اس

 رے تایطعروا ید لاڈ راب لم ناریم ےک 3 رکا ےئل ےک ےن رک نج ھتاس ےک نارواایدرکریق دعب ےک تا ڈ ںی ےس یارب
 تری گر هدر ورا کعب ابسا ےک ریما یکن ا ےن ریما ان یگ خلا یوں ولیےک ناروا بکر ودوکں وی ردرکروا یکدرکمد ںی

 امار لباس نا ست ےھت ےک سلماس کس ناو ےن رح الصا ےل ےک تم واک یک صا عارواےڑپ لئ ےئوہ
 با تا درگ ت تب و

 ہر ن یی ےک وہ لقا ںیم لاراروا ےگ ےل ںیم گکچ وو ی یورپ روا یک یکی کا مرک ڈب ےس دص ےن لوھ ویک

 اولس اواک ی ہار قروا سیسکو ں وک ےک لم ےن ںوھاروا یی ھر وگیکں ویب ںوفود اھت اس ےک ناروا ے آل اپ ےک نا نام یک روا

 ترک فور اب ناامنی ع بک زاد کن اے ووت
 رک شل یر آے گل ترا ےک ایا ےک ن پی, ےنرکتمالوےر صد کیا

 ی ناسا در ام ارت رای آ اک ن مو ملادبع یب سیم سش مج اھ دوج وم یر زد نب تا

 -ںیہ چ رکن ایم تالاع ےک ےن رکل تپ سننے لادیقا ےک ںوبر رح ےک

 ھی سما پاپ کلا ایگرکل اقنا شور زج ہدراکرخ یکم ر یاب ںیم تایچ یکی ارطروا یک اشتروا ےگ وتو
 اھت اس ےک لو رسما لس ارگ درکد یت ںاہد نیب دب جے ک رکوپا ن اطلس ںی دعب ےک سا ےئگ وہ جم یو رئلددب ےک تیو
 باید رکن یز الج فر یک ددنکسناتقو ےک تیبویصم یک

 رواہ یش لیبر زقروا ایم آں وئاو فرط یک ب رخ تار حب ےک سا هه ےس ےک لاھ یی اروا ےک لج شتر اه سیب
 ات ںی یاس سادوجواپ ےک تر بش دع یک ا ےن ںولاد ناچ ےک یا ایک ال ایعا ےن ںومر بس ؛ ایھک مک اکی الم ےن ا
 کتی کیا تفت ار اپ ےک ارگ ایھتروااپ ےل شراب اج "اپ ےک تای

 اقا ناک کب ےس ناوت می دوا اےک نام شام جان
 اے :O اس تم هراس اتصال وعده گام فر ی نادر ےک ےگ ۳

 ںیھنراکر نہ ایلر کور صامم اک اروا ایل ثا رای ابا کاپ ےک یے ںی روا وہ لار رک سش نارق اش 332



 نار ےک ناروا ی اتر رب سش تی رفا لا far ٣ ر

 ۔ےگ رکن ایع مکا یی فرط یک وے چہ رگڑ وچ ورداایو

 ےک شاروا اوت وا اور قد نگو رص امت شش شوق
 تالام ےک تاعقاوے نایمرد
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 ےن نسئاولا ناطلس بج ےھت درس ےک یىا گرو قو تر تون ۳
 2 ات لیخ کس ار تنش کم رک وغاز ور وات ن ارپ م اک کنون ا
 قلعت ےک ےہ وک ںی لو ےک یار واھ ایک دعو قت ےک یارک تس ےس رک یخ ہو تاقوا اس رد تم یک

 و ات ںی ماکےن پا سی نوک تب

 شئاوخ یکے ن آب لا رب عوف یک اروا ن وا ناطلع بج ۔ ه تراش خر تافل چک سا ابر
 ترس مو ار تای یر کس رک ورف فسا نرفته ناورق ےن ںوھروا یئوہ یو

 یکن اطلس ےنپا ےن ومآ روا یہ ا اب رپ تتح اطار کا تس ںی یکتا ےس اروا ویک وک ےل کس تقلب رس اء یھ
 ۔یگ درک یی تب

 ن کن اطلسردا وچ چک لور اور ےک مو اردا نب پس ا تت ےس کو ےس ی ردا ےس ےک ےس رک رم اھ قو

 ےن ںوھکلاروا ےک رک دریوو ایر ما ےن مارا لو یم ےن ام اسکن نا کلو ےک سبا و اپاج نشا اچاوک

 َ اوم یلصاص ترش یر بس یک یب ےک نیشولتم شی ناروا مو و اوما ھ08

 اب فریب مر نایب لرد نادر یت واای آے برغم نو ۂاطاس نج لاس! ریما رد ےک سا

 تہ ےہ ےھ ڑگےک راصح ےک نادر: نی
 مک ہورھگ درک ب صن یھت ںایوروا ۳۳3 1ص, را ی اد ا نا ناف نیت

 ےک ناطاسو ن اراک آب اترکش کی کے ام ترانس چو کار طفل روا اتش کن اوت نرود یاهو« ا
 گچ نرگس سرد لززا

 نا ر اقا ترش شورا اروا رک ہر صاوم اکن او یق دب ےک ےن رکھ روف یک ا ےن ںوہرمعیمکت تاک نا
 ےیل طر شی ل اوما ےن سوت یکی زارنا ل کو و لمبے ںیم بوحکروا

 فاش ار یک شم تک E BS تیا

 نادر ارت تاروارلاخناوت

 نرو اپ ےس نا بوق نیب لوہلاوبا ےس ںی دالدا یک شورا یواش بلاط نی ہھئے شتر وا یکل ہا
 ےن رکا ر فا نیا ںیم سا فرط یک ورک اوس سیم ںو یہ رب پا ےس ںاہداد درک رم ناروا ایگ فر سوت ناد لا تیک

 ال E ۳ مس تر کیس

 کن عفو رس سرد نر مس اترواایلرک

 ناطلسروا یک اهر ہی3 رھا کا ےن ود ناروا ںولاو روا دا اتر یما کی اوو ووتو ایکن وب ایسا ےک ی رکا چ ںیم برخ



 نار کک ناروا اقرب ب س تی رفا لغ م۴۳ مسح. مترج... نورنا رات

 راکرخ آر واایلرکریقوکن ا ےن اذا آل اپ ےک نارھگن رک عر ےس ناروا ےگ آف رطیکت نل اصم دو ےک کش 0 -  ص- جت

 ہنلاءاشنا نی اکل ا ایگ اچ سنئادوخودرواایگالچ فرطیکب زخمراکر ریا ر س ریت یک اہ شیبب ود یر د تر دقرداابلرکر افر ؤادوبا نیا ےن ںوھی
 ناک

 اکہ رتردا یاس لات ۳ 2 ۶۶ص 2

 انعقاد نا اي کال سفر نوا یہ ےک نہ د وو ۔اید یخ حتاسےک یکن با ےارواایدرکرر قمر یما
 دهيد »دهد نیت اوہ لایا فالتااکں ا بجاھتایدرکن ین ےن اکا ے نیک ارف ات نب بان بل یو« گوید تا
 ی در امار کل ا- ای و راک طنطا

 تس روک رمو اما ناراحت ایم ملا
 تالا ےک

 لا ے ےک ہک ےک لاکا اروا عار سارو ےک لاک مخ آے ک یلاسرہ ہکے اپ درود م برخھ اک موکت کک ناب ناطلس

 ےک نا یھب رٹ نبا اکب از یف کک ب یک فط روا ےن 1 اپ ےک یا یک لاسی اے ب مت 1 ا ےک

 ۔اھتریق ےس ند ےک فیر طعنہ وجاھت یھ ؟نساوبا ناطس نب نیخش از ما اک ارتا ےک نامی آھ تا ےک ف تروا عراقی تا

 سوقا ےک ناوج ی لر بیا یک ولینرج ےپادتاس ےک نا ےن اد یورک روکا ےن سا لوہا ن ایمر ےک لاو ساروا ريشا

Uےروااپا 7کی اب یبا ےس نیک رافغساک یٰئاڑوسرذو کیا حتا۔ےک ناروا ے تا یاد یگاھپ اڑا ےس برضم وا ے  

 ےس اے لوو ے ےک ماو لو کس نرو >×ذاضا لای یا ترک ناو بج ےگ سرد

 , دنا فور ات نوا 31 ١ےرشل اروااپکدارا هد

 دوم لود کلمے ماپ شاد ما نانا قطنط وو بج دبا ےئل ےک یرادلمیکس لطف مادون نوع ا

 پا امری تیک زم ناروا یورک شنی لپ زاورداکی کرام ٹواےل ٹول ل اوما ےک نا

 -یکی ئازفاتزروا کل یزاوفنامہ ناپ برکنار دف کس قران < ناف تا یر

 هارو سرو و لایک فر کہ طط تمام لح یب ےک ناویان اعا سوت ور 9, بج رووراکرث 7

 یکس نت ت وو کاھی و ےن ساوکں وگواےک ہیخاطروا ید سر یگاچد تاماحناءوکں وگولایدرکمماکداش ےس ناصاو لدع موادی

 نا ايد تکاب نیا دکلی لاک نا ےن ںورتشاب سلب دم لابو بجای يا ہدوت ںیہ لام فر

 ۔ےگ کا یب فرط کلا ا

 اقلا حرط یک یب ہراب ودروا ایل کل اش ںیم تموکق یبا ھتاس ےک ہنوب روا ہتطحتطت ےس اروا یارک م ترموکک رک آس اہم ےن لفٹ

 طا کو .آکءارما ےک ہیطتطت وار راہ ےن برخمی تار یج وس یھشاروااک ناج فرط یک, رای مزار ایخاوکب او آو

 رت ک ناچ فرط یک فال اراد تم ئل ےک کلم ےنپاےک روس تک ج ےپاروا ےن رک نج ھتاس ےک دللاو ےپاوکن انخولار ما بج ہے ںی ہعاو

 1-7 درد فايل ےن اپ تول یم ناوریق ےہاہ رنگے ےک امج پاب کاکا رکن ون شاداب

 ےگ یی رکرڈلاءاشنارکذاکس ایگگالچ فرط کب رغم ی ںوی وا ید

 سل اهل ایل ہے ناروا کود رب یا روا یاو فرط یکی رار یک ایک یلااکءاہنارواہایہوکا کو ہار یم الا نب شیڈنادپ کور یما ےن لازوا



 نار کے ناروا ی اقرب ب شتی رفا ی اخ rer مو... رل نودا ر
 فرط ی یاچہ شار ہکواد حا ےک ی اکے داس ںاپو ہو بج اوج لا نایمرر شل روا کس یاهو روا کد دیاک ا ی اھم هلو
 نیا لوم ترا کرک رضا کت ارد صر واک نج ھم گا لٹا ےن ادا رک اس اچ ےگ سارکچ پل اد لات  ںاایگ
 _ایگالچ فرط یکے زلطتط توو روا یک لافک یک ں یب ےک نادعب ےک نا ےس کا ایگالچ اپ کلا رک وھچوکک شرور لو توام

 ریما ہی ز یک ریما ںاہو روال رک جبر شلو ل وردنا ے لحد یادو درکار نا ےن ںوکول چا اھت ل اح لتا پ ےس سا ںاہج
 ع ادب نور رخ ںیم سراف ےن سا ۔ ایکن فرط کب رضموکں ویاھب ےک ار نانو درک ور هتک یار
 گو جلد شر شرو ےک ا ےک ےک للوداد فرط یک طنط را ماسک ناب ےک دن ریل بنا پا
 کج سام شاد واشر ےس ےنرک وکفرطیکب رغمبدکا 1 0

 2 وایت یک ئاو ےنمالفےک س ںیہ جتا ےک تاغا یک وو سی نا اب ش کیا کن مضمر نوٹ بشر ایہ ےن ئاراکرخ آ
 ںیم لو زاورد ےک یگ ےن لو ایک دو اک نرام نون بش ےن ںوہآرواےئید لاوحا سیا ےن سا: یکت ملک کن لا ےن رالف کے ڑی کا

 ڑاھپ ےک ہی اہ دوااوہہرادیبب ےس دین ینا اطلس رد ۱گو یئانسزاو آی کل وعڈ ںیم ناک کا کت ااایگوہ اد لم ساوورواابد لوھکو زادرداکی کٹ ےس ٠
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 بنا فست تای یاب لپ هک ساکن اس کلر نا لک کد مد زی
 دن روک ئاعا عل بو کتبر اور کش شوک لاوشرگاورگراوس یت توری زوم دزوکن اروا ایکن امتا
 ری رت ےس ںیم رخنا راک ات سل دال ارزو گاج قرون هات ايم نا س نوا وم
 ۔یتپ تبرق

 ن توک لات ایڈ وب م و ےک ےنرکرس فرط یکے اب سیا دو ےگ لم اپ ےک لپ وذتاوہادیپ بارطشاہب بج
 نایک ری فواید رگ نا صمد هد رپ تاب کنگ ری وس یک نرم
 _اید کیپ اصع اکرغسروا ئل وہ تاد سل اودھ ےگ ٹر اےک

 تاما کپ اب سال نظام نت زول ارے اردا ی اہیں یر مار اقدوت لم ترامیم کپ اب ے هارو
 ۔ےگ ییہ کن ایہ مہ الامر مے نا کن مکا لن ںیم سنو نئاوا ناطلسرو ارگ کت رام این سرب لر مو ایام چک

 فرط کوے لقب ےک رکو فرط کب رنک ناطلس
 تالاعےک ےنرمکٰ اھت

 اب کما کا تن نو ناب ےک ےن رک ایا تعاطا یک وا ددلا ناطلس برحی۔ کن جے رکنا لیپ مم
 راتتما ںیم نادعب ےک ساء جا الا کت ای اپ ےک ناطلسدلاخ یئاھب اک ارواایکادا ٹراپ ڈب ےن وزن یت کک شرک لا

 تموت دارا آچار فا اے نوب ترابا اتم سال لا ب ایسا ےک ار ین کس هم "راو رمادا ایکو ایپ
 کک نج ےس سنو ےن ںوھنا ایا ںولڈےک نا سم رخ آےکے 3ر اید باج یا ےس یاو اے آے و ےس کی اما یاو یک
 ایر کک کیہ ےس یار کورکی اع چ ےب اروا

 یک شوو روا الہ ے رزق یر ارل لپ وری بحاص تکو قدردانی یر س آج ےس ںاہ وردا لش زاغ آے ھے
 ناطلس ےہ فارطا یتا رقادوا یک بتا ےن یگولہ ںی ے راب ےک سادواایکودامآپ تعحاطاوکے برج لا مامت ےن دوا ایوہ او ںیم تعاطا



 نار ناروا اقرب رب متی رفا لغ ۳۵ مومصح ار... نورظن رج

 لب فرط کت لورم ۵ آف رط برن موم سرور دژ کر ادراک لس نکا.
 ےس ٹہاربھکی گاروا ںولمترک ماگ شوے رف زط کب رخ بحاصرلاو ےک اه اھتدوجوم نوا ناطلس نب لضفلرب لایک

 -اھتایک تراک ات س ےک یک کو زت ہر کے اکا اتے جو سا ناتو روایت کرمانی

 اک ےن ماوعدحب ےک کارو یک شیک ں ویش ےہ ےک سفت وا وا ےہ اراپ یے فوم ما چک بج

 ےھت رکل ایٹوکں وت ےک نارواوکن اایآں اپ ےک یا لاو با تایر اواک ق لک نشر اون لو« رار روا ایلر کور صاحم

 یر گرو وناوج ےک بعلو تا ےک یا ایک نایک

 رپ تشن یکی فالغ دارا آة سارا اولاد ی رکا تار کوری دان یم ارے ناول ا ےن ںوہج

 یر کرک مہ اوہ اعد واک ادا یر تلاح ی یکس ا لمس وا گدی چکن ا ےن یا داموکرج آن جےک تو ےن نم رنو

 ۔ لاء اشنا

 دبا یئاھپ ےک لا تی کر ایقناء تلافک «تافو کلن
 تالاحےک تتم کن احسا

 نھ ہا ےن یا لم تبایخ یکم اظ لاوباپ پس ایک ےس آیی او ےس ری رک ات ایگ ی کام راتو وخر کو لشو ںیم ت رضقا س لاول بج
 روا وام لات روم ید زن FS ےس ار الام اک رووا کینہ ء ایدرکر قم یما اک باوک تک

 ۔اھت یکن یکٹب مس ےن رک ابلاطم

 دبا ےن یار ای دورود نا ےس ہو یکے انمارب ےن ںوھ و انمارب وک وا یک ا ےن تسود سان - یاروا

 ای اپ ےک نل چی یف ےکرفم رد ےہ ومو ہک ایپ گل کروز اب کت سرا ید تسوروا تمرين عدن

 و. نا لپ سما روا نایک متن ب لیلا اروا یک تباوخ یکے نت راگدرب فالخ ےنپادعب ےک تر تن زن لار

 ۔ای الدو دواک رک ل ورح اوشا نب ھی الاسے ارواایل اپ ہبلخرب ناططلس ےن اروا یک

 گرا ین کرک لک ناموس لوید لا اب سارا لاو« بدل کتبر الا 6ں وج ف کن وبون ادع! ےک ا

 نا کتا اہکے جت ےہ درکاھٹکاوکں وج زنروا ت ےس ب کرکے دوم کا ۲ی گج ناردد یا ہددوا یگ بج رس ساب »لب یا تست

 سبد ناف نیرو کرارا ڈاک

 ےک نادرا ہکے نان رص/ وفا ماپ فر کر شنای ساب ےک نا ےن ناطلس وے ایہ ردنا دکار فات یہا بج

 یہا یھکوز جن یر مع اکن ا ئل ےک یگ ادا یک شرف نپا ییددانپ فالخےک ناامق داحرپ تموکقل وفد ناوجوکل راست رقیب اینپ کے راب

 لا اماکن امر ئاج کاو فرط کت رفا ےن ںولودروا ے وہ کا م سا یک ا یہ خ ےک ۵ *وا لپ ےل

 ایگ ودول ں ویک هتس ںولر ےک ناروا ےگ دہ ھٹسا ںوٰٹود ےس ےراشا ےک مواد نب وم ت اتالم "نصیر وارلاخ لوح روا فول

 ۔-ایگی اقنارپ ےن کل راف فالف ےک ناطلسروا

 پاب پا تہ اتو مکی کی اطنارپ تاب سا ےن وعر وا یارک کاب ا ےن ات ایک ماہاکےن آں یئاووکنا ےن یش تسود ےک سا

 ۔ایدرکرا اکا ےن ںوھار گی م هیدن ارس تکنو ار تا قد آب کس تضوکر وات سود

 یک نام ضد روا رپ کج یار رپ ےناج فرطیگاوکن اطلس ےن ںوہنارواےڑہ تارا شمع



 نار کے ناروا ی اپت رب رب ںی رفا یخ 8 ۳ ےس میل نور تا

 ها ی اومد ور ایل هک سود شو ارج لو کت لو امين نوت کر +
 ترا یاس شل نارگیل تارا ناب می لاو شش
 _ قہر قع عم کن اے اناج ںی سر نیم نداد را بسوی دات تفالغ

 لا بجا کاره ایت نب نابود م تار نصرا درر یقین
 ۔ایگوم کال یی شام آی ادوروااید لاڈ یم ا زوال

 اقروا عفا اعروا یی ہری فنا تروا یوم رایت م ت تعاطا ین 5ْ

 اوان اروا کپتان اغلس ےن اش ایگ ترکی اھ ڑی رپ نیک ا ییا کاتا کمانے
 تاکہ یب رکن ایب ہفلاء اتنا تالاع هوای اکیا یت گرم کدام پ سار وااھتاید ےن رت فرصت یم تموکح یک

 رد یی سج ...:لاوحال را تلاه کس تمبر رفتم
 شارا ے و یکی غچ کن کنار ےک وج شاران ےس ہجو یخ وسرو رثاےک ساوارما ایکو واح ر اروا ف تاغ کت یم یک ا
 لم تسایر یک کوج کب لطودم فالخےک لنا ےس دابلوا ےن شساروا اھت ایا ہے نام ےک ولا ناطلس ےک ںوود نائیک پوپ
 ےک ےن او ےنرمکی شر سر یش ترامادوارادرصتےک یل ری اد وا

 کت یب ےک نالع لا روا ایکن اتا قحتےےک سا ےن لو ذناعکیدرسمہ ان! فرط یکل یٹاوادالواوکن اس لو بج
 روا ےس کلھ تیرفا کاپ ےک دی زوبا یماریططنطت کا اح در کس ےس رک یر کراہت روا در اعراب نایک
 ےک یارک کوم ےک پاب تیس اردا لھ یارو ن نوم م الق ےس کا اہک ناکام ۲ ساک ام

َ 
 کرک وای مال یک پک ا ا دا کا طتطت وروا ےک ےس دیک د

 سود و رو ےک مک ب ب وتعب ںوفدیب روا یک وف کیا ےک لمبا ےس و رخ ےس ںی رف اترا ےس ےک ما
 راایگ ٹال اوما ےس ناطیاک وار ل د7ا سک یم ےتدم فین سجاد سوت و یا خویش مت روا
 سام ی لاین تسوذ_ ںوھاروا ایک نان یا اک اج یک ات اولاد الوارد ےک ت واوا طاطا ےس یا ےس هیس کہ دبا
 0 × مااا نارو

 ےل ےک ید تایطعروادادنا یٹامد یت وٹ یک وہ روا اپ ترک تم و
 (02 یھت اسےک مات ت ۶ت یا تاس ےک ناوو تاک اپ ےک ل اھت اسےک لیتر یر ھم بج جا

 _ایگروووا و ےک اکر سوپ دراز

 رادیو کج ی لا درک م رایت تاب ناطلس نس نت نایک ولے طط ھل
 یک ایج ار ا اھیس نھ ڑپ دی ٦ روسو ں یب ےک ناطلسرپ ےس اتکر یت قع ےک ام ےک ںوتاکرواع اہل وج اینپ وک ت نج
 -الچ ست اس ےک یکراپت رو ںیم 3

 تش یک و کن اروا ےک ی ج راز راک ار یم اح اولان ناسا نر اڑبابدرکلمج ےن دشت وہےئ اہم سوں رولود بج
 یا لکو وروا سپس ناف نا تس مود ی اچ سوت اطلس روا ایکب اهن کم ںوگڑلب نگ گا ب رکاھکت سرو 7
 برا اراک ی اروا ےک

 ےن ےن تایحروا ےہ یگام ککے ن ںوہناروا ےہایکگالچ فرت یک طنا ارم یکن ین ار فا ای: ہوا ہلا ا نا اطا

a: 



 نارمکےک ناروا لئایقرب ری سش قیبرفا یلاش et مج لج نودق نارات

 توت روک ر هود الطا یی شر وا گرگ اف لورم لاردارپ ناروا ایل ٹولوکں وتی حب ےک سا
 ۳ اراک ےک نت ارد ۱۳ نام ازم یاچ زا ا نر لا یب ےک رک

 گج کل وتا ےک سار واھت ےتس ای ےک سئاوج نایمرد ےک ںواھب ےنپا ہددک الو تیقروکن ا ےن لیلی الواروا یگ نج یاب
 دیس رب ایہ یش ےک ساروا ی رک جیب کن ا ےن ںوھآارواای درک رقمی ای یھب ےس اے یا وا در 2ء ء7
 _ایگآف ر یک نطنطنشیدلج یدلج ے مصری وا پور کس یم م ر شاء اتنا نی ا کا, لرگراتفا تماقا

 ووصتے اروا شنا ناو اپ ےک نانو اکیا
 تالاعےک ےن رک ضرب ہیفطنطش

 روارعوردن ایا صفرو تریاک ن استو بج ی یا ای ترد روا تست اردک نان مادی ماهر

 فرطین های مک ام ۔ جو اھت ادرک ضم وکی راد شر قہ اسروا تمولکم تاقلعتےک اج ےک ےک ےس وہ ےس تا یم ہدجو
EWIتو ترک ولے سنت ن سوا نلاطلس بج یکس یہ ی نم "یج امار فرط کت سا اے  

 کن سوا ناطلاس ہد د وک ئاوس ا ےس رک رادساپ یکے ہاعم وہ یک ےس نانعوباریما ےن ںی تار گیم ےن طی ها
 رک بہ یلاپ روا کار وخ

 ولا برما اتکا ان فرط لات کارا تب قوا برخی گردو لا هست ناطاس بج
2 2 
 تم خب اب کس یاران رم ناعریحا لا ناطلس نہ ہہ یم ںوہاگن حل اد يا سن ںیساج ےن شریک

 ۱ اپ سنت نام سی اور کک هر رگ ںوھ ب ےک یر فرا ندادن گز کن نر نکا نب
 ا

 فالف لو نارگیل کنی زاوآ نام ب رخ ال تاک مراد تخت حس نامی اب کس نادر
 بکر ات کا مایساهذ دمت لب یاس کر کز وچو مو کی ایم ے انتم ےک یال یا ےن ںوھغ ت یک اس
 ساواک اقا سکس رام کد مان مس رکن اطا ےس یا رواید ب اوج روک اس نور ورا
 ۱ آے ںی کوی ےک یاہو کینو تان مالت پا ےن نانع ار ماروی داھڑب مانا روا کدر یئ ےس

 ا ایا یوم لوف ےک ی الطاو ب روا درکر رقم ر یماوکک اطار زو ب

 رک وست ےک تی رلو یک اہدوناھ ا ااا نارد ےک نو ییا ےک ی اروا ےک اوج ےس ہجو کی ڈر یکی این انس ناب
 س چ آے لو مروا یک اہض ےک ںاہو۔بوراگددم ےک یش ت وو لے وہ شرف ںیشاھب بج ی

 /[0[ھئ0 2 ا ےک ےن ںوناوج ےک نا قلت ےک کک ںوراکو رپ ےک نب رعایت دوا یکن یر زر ایکو روم
 جر یا اپ ےس نا ےن روس وان مر کک لاحق دو ایکو ےی رداکت ابا ے دو دوش ےک حرافدحتاسےک ںوناوج ےک ما اعزیاکباین

 امر کور اکرم یوو نیکی درامد زغوکن اکرم نیا یضاق ےن یو ارم دردی ےن دہ

 گدا اپ ےک نام کوم راو روا یک کٹ ہاری راقب ےک یا گچ رھیا لع اقروا دک ت اک اکی نب هرس لوح
 لار ارت کس افکت زور یر يدداب بنات عالطا اپ ےک سنا از رب سمت لی دیش اعےۓ یٹدآ



 نار کے ناروا اقرب رب ستی رفا یاش RR مس متل... نورلغ ات

 رپ راف ےن ںوھدعب ےک سایہ روم قلت ےک ےن رکےت وج یک ےس بو کف وت ہلمےک برخ ام ےس لورا کسی ۱

 ھا الہ وکل ما ےک اوم ےن اح اشمروا لالا یس نیشلادی ولا بجامع نب کروا لالب ماغےک لسئانلادیس نیا لی تاب لا ایک اوا ت راپا
 ناف نانعب!ناطتساایآ لا ےک نا کر لج وات ے س ںی اکو یب جات و مارک مرگ یکم ما اک وا اھت ےس سیم نم مج

 ایگ لقا سزات آےک رھ ٣ر شٹیباجیددددااجیھبف رط یگ اہ حتاسےک مقا گدولا نج شڈنادہ ہا بجا

 وک ناگ پيام رپ تافاضم ےک کاتا یس ب لوہے اء نل سو یئد1ےک ماکےڑب ےک ناروا ےک لپ ہژایضدحب ےک سا
 لر فرا ور زی ماوس شن ارور اد جک رافز ہکویکایلرکر فر رگ مع سر ی سا

 تافاضم ےک ہیزطنط اچ: ںویمد آے ب ےک لاول رک ےس یا کدر ریپ فرط یک الصا یکن شو جوق ار ید یک فرط کب رخ ےک کد تروا
 ربع ناف اغا تغ اطا ےن اروا ے آں اب کس نا "کا اکبر تلروا ییرم نب فسول گر: اکودداو زردی ال وکں ودنشاپ ےک
 شٹرقط ارز یر را يا سنا اف مان کورو یگ الپ فرط کب رخت ےک اہ د رواایکب لط لا ولی
 a نبی ا اھت ےہ

 ناروا ےئپ د تایطحو ںی یا ایکڑ دال تا ےک ماتو تز کے س ناروا کت سش ڈبہ تام ےک نا ےک اپ ےک ناطلس بج ود
EAایاتب پچ اعاپاوکر مگن یئا ےن یا روا ےہ ؟ٹ واک ں و 7 یورک ربی یکن اروا ےل دعب تعاطا ےس ناایکی راچ ماترا  

 یو بل لیبل هم بم کس اس یاد ورک اسکلت نج ردابانب یلاداکتافاضم ےک یک اروا ییا روا

 ےئل ےک نیل جررخاکن اج ےن رکگ جوکہ نطنطت ےن ساوج ھتاسےک جفا یکرادداب توربو کشی دوران کم اطلس
 ناطلس نی نیخش اح عقد کس نرم بل دلتا اپ کس رک حاصل تی بسم اه اشک تا یت وہ یکرایت
 لس بشوا سش ےن ےک دق ےک لا ےن ہنیععقےۓ ار ماایداھڑب ہفیکواکل اروااھقروش ےس جو یکی ثونجروا لتا ا شی موق او ات نس

 یک وب ے نالا

 کر اصح روا ںوگنج یک اہدروا ہیطععسقےن ںوھرواےہ یخ عید وی یئاھڑچ رپ داددای هلو کرم بجچ
 درک ایمر توان اروا ھت سم رخ یکازواب یب روا ںوناوج ےک نہ رز جیک تم عل ےک ےن ادب وک! لتا ناف یا ےن دی زولااب درکل یم
 آے کس نا سس فرا ساک اروا یوکے لورود ےس لورا

 کل ےن بس نا ایکاھکاوکن ا ےن یا ٠ت مئاقزپ توذ یکن اوج ایک اپ ےک ہدواورقءےک نو شلو و

 اپ هک ناهار الف یش تاباق رک یار ےک ناو وواو ےن سذ کرک جام لات الط کل ارام 2 يا
۳ 

 بی هدرو یاس هک رد ديلطتطسق اچ ذ_ لاشاپ ےک تا نتوانست شور لوک ۲
 ہلمے وہ نوک ف رط یکدیطعسق ےن ںویھتا ےک ناروارکاردا الل عر ارےریاع درداایکودوکل و روزکی کن روا ایک اپ ےک یگ و کی

 ےک ہنوب روا یئاھکہ تسلی کک نج ےس ںویھتاس پا ےن لیٹ روا ابد رک امت ےن بججاحرکل و قتاس ےک ششاتودہسرواددواوز؛ نیر م یف رواایدرک
 ایکو افعل اوما

 بوق روایگاچ فرط کلیم ےس لاہور بر تام و ساری ڈو رشا ارح! ےک کا
 بینا اقا اپ کس نانو ناطلس یئاھب ےک ساون اء یی د الدوب اپ لضعأ افر اودہکی ٹدادرکح سب طرش سا یکن شرف ےن ین
 گیلی ور ایل وارد رو گلی روا ایک 7ںیم انے راولم با بجاعرواابدرکرزخ رزشمراد ور رب ناروا یکدم سیم ہرک
 دیگ یاد فرط کیا تارک یہ زوکک ار یر کو رمت اکی کا ےک رکی اح چ یس یارک دج س زان ےک رھ لہ ایں کیا فرط



 نارگے ناروا لقر رب سنتی فا لا "۹ مسح... ل ۔نورلظ یار ات

 لیوا ا یکت افد یکن اطلس ذکر کردی گی یدرکب صف نیقنحںاہوءایکل مو رابود سد ےس اسکار
 یک جد لاعیاخرپ مارا نج ییکں ود ےکاداپ یب ےن اد ایگ ٣ل یئاو فرط یک اہ روا دلو وتی یتا ےن ںوھاروا یئوہ تخم
 ل را اتنا رک واک ا اوہ ںی کنار ناراکرخ ہیر کس ارگ

 بعس ها لوک لر یر... او فطر ار یگر اص قو اکس رج
 تمولحی کس ار شکا ںیہ ےب یخ ےہ کا: تافاضم ےک سا؛ےہ ہقالع یلادیمدوہکنویکپ تی رک و ووی وص سار طف زط کی ات کک
 نام لو کس وزر ےس نا( اھت نا ار اکزاجر لو ا) ےن لی قب روا ےک ے رکا یک تا یم ںی آی یر اسنے اقم لب قات
 ت7ت

 ییٹاووکس یار ط ےن حور طمنہادعب ےک ساےہ اکر زگن ای اکا یت مولی رخ آیہ اہتصروا یگای ےھت ےس یمودارفمہ یر یک
 ای یا مرا تقدر اک اا تب ان جادب ےک ےن ر تا ز ییا ایکو م لاش یم توگد یک نیا دعو مرواایل

 ے ےہ رک آگ واج ٥ں اہی روا ایگ ب یاو اکی اےک رک ات ب ادآ ےک توگو رورو: کا ے7 رکا اٹک الو ۵« ره کلا
 ےآ لا ں۵9 ہول کر رم یھ ےئل ےک گنج دوا ایکو دوم اکے ن رک شج ھتاسےک ناروا ی لط ارپ سوپ رورنکی کس نا ےن ںوھآ
 نویس اراک ہپ نا ےگ لول کارا اوخ بشر اتش کیا 1ےن لو, ےک لیک رش ےک ںوماک پا پروا
 ۔ےئ وہ ےرنکر ٹا ےس ںورتسا یاردا ےگ ڈرھپ ےھت دنب رایھتتجد کمال ای اگل ہر ناک کن ےے

 ےک نی اه من تالار الاخ کے یہ اہ یئ ںی امد ےس ےک ضرب ںولیعگکن ا ےن ںوھا بج
 رواایاٹ 0  -ٹ- 0 ےس سنو کاپ شعار نا لا شصت ےک بار ا
 ےگ وہی تماقا لاہور ےس ےن رکل اڈ ںیہ ںویتشکود(ی کر روا توا ءا لا )ےل تن ل ام ج

 کام اپ فرط کب رشاش ےن ا یکم شک خلاخ ےنوسرازج اپ ےن ںوھ وت یکت اج گیم دذف ےن یکن بات ابا ں لاو
 وگو ایل هجا رام« یاب ایت ںی ی مد رکا میر اپ ےک نا مکر ی نو دو

 هتک ندید جابر 1 ناتو ناطلسرواایکرود لیاکرفکے لو روید ب یا ۰ار طول جا ےن یر ریو

 ین یا لام دوا درکراکاےس ےنیل لام ےنات طه قوس گچ رس ورغم ےن رز یک و لاو نو

 ۔ےگ یر کرڈلاء اشنارکذاکںس نار ایگوہتوفرکک نناہی رک ای نام ید دوکر شاپ ےک

 تری یاب ناطاس نون ملار بما

 یر وا ہذیغ ادا ساب وا پاپ سا سیار .:تنالاع کس ےناو ےن رکز ان ےک تموکع ںیم ۔طنط وا
 ےک تافو یکپ اب ےنپاوج اھت لاش یھب اونا نیو ما یا لب لود گرو ےھت راگ بس نا اب بس کس ارد الٹ وک مول

 به اصرداس ات اب لو ذ از اسارد«یگتسوکر واچ یا تارو کا اھت لایخ اکڑ اروا اھدر فن رک لعف ترک تس تو

 ے اات اتاط 02 ےک ےس کام کب ےس ءایلوا الم ےک روتسدےک فالسا ےہ روا ےنپا اب بسیب بج زور کیا اھت یاش یھب

 ےن رد یھ ٹو قا حر ط یارو اایکہ اش ا فرط یک نیا بس گچ هیت ۱ ا کدے نا خر

 هم تر تابلو رخ آهک اس اوت ی یعلاوباروا ت

 اکے اج سیئو ہنوطنتثحعاب ےک ںوہاوفا۔ایگالچ ےس لاہدددون ںیم سنذف یئوہ کی تا ےک ری زول لاعب ام هر بر



 نار کے ناروا اقرب ب سم تب رفاقت ۰ ر متلب نوری

 ھتاسےک ںودصرس یک اہ وج کورکی اح چ ںیم خ ےک یکرند لمحے ن سا: ےہ ایکیقاو لمئا کے رک ای دے ناتوان اطلس ےک ایر مدارا
 _ےج اکو بی رواراگددیاکل اش ںوہرعوج یی الد تبقر ےن لادن ا فرط کب ارسا قو اے

 ی نالی ےل ام ںویئاھب ےک لاہ+ درک کت بحایصم یکن ارم ےک یرادلممی کس ڑاقت ےن ین و
 < ۱س ںوراگد ر ےک ی رايج کس نام سما لا ات (سابع نالو یاب اتیا ےن لوھ ےل ییئاو و رابودوکس

 قوت از یر هک هراس تن نر شا رو یراق تست ی نر ناشی با ی لس
 ےک سک هرس بدید وے ج تے ویتنام

 گز کس رک اھ چ ی سوتے لو لو برع روا یگ آباد فرط یک اق اطار کک گرما کف کس نبا
 ک نامش هو وکی ای رک ولا یئاھپ پا ےن سا یگ یاو فرط کت افا ےک رله است تار ار راد کلا

 تو لات نر مارال چت ها نام مآ ظا ےس ازت هوا

 ےن رکبلطےک یتا ےپا وفددرداایگل اپ ے اب چا سش تیر فا صار واار ر گے شاپ ےک ر وبا بجاع تشو ےت 5

 روا لورا سا ووت 20 یل ن ایمرد ےک ہن نب دلاغرادر سک لیا او وا. نت

 ایگ چ اپ ےک سات ابا نااطلسردملاخرواایمگ کاپ ےک یاہو رنک دی تارا لپ شاپ

 حب ےک یا ےک گور اردک بو گاہ رک کک ج ھت نا شویم یورک اڑ رپ سزاھتاسےک ناےن ںیوھچ
 یکتا طق لمس پلاس کس انس لا رک دم یک نجف کنم ایل کاری وا یئاھپ ےک یا
 را آتا ےک موق دلا اپ ےک نا یب دععب ابد باوجوکن ا ےن اقای ورتا کا ی

 لک یر و روا رقم يا لا سا سنی رک گچ شا لاو ےک لا

 فرط کر ترک اکران سنج کنگ رمی لش لا کت دم کیش تاذک اشرف
 لاو کلاه روا ےس بناج یک ایہ رک نا ترک ایر ز تب لج تفاوت راد تو

 یہ اق تسوکیکں ا یہ تی

 ےک یار ایگ رک ھا ےک دلا بج دیزوب ما یئاھاکل ا ایگ امکان اد ایم اھ لاس یا
 ربا ےن سناروا ای آف رط یکن وب ملا رانی ایگ نہ مام راتووخ اک یت یاب اکی اروا ایک وا ماو روا اک ہت رہ و ا ایکن اس

 روا ابد ڈو توب ے ےک اح اولا !ناطلس اب ریز ولار ار وایو دے رد باوج روا ابد ڑوھچکہنوب ےل ےک ناروااچیھکف رط یک, 3 رکا رکا

 دب زم نایباکل ا ءاب دی ذپ مایق رپ تاافکای کا ام ا ہو رواد رد تام لاروا فن اور ھگے تبوک نا ےن ںوھ ت ایک ایچ فر ری وو

 اکے آے آے

 نایمرد ےک ساروارضحبق یب ہنیطنسقاکن ازحوڑاردحب ےک سار اواکم ین ریا نب یوم

 تاعفاوےلاو ےئوہہ

 ںافدرادناش اکر شانپا ےن ںوھ اکیا 9ک یر موہ ییای روا یک ا تم واک سد سا ناما
 وصیت اسکس نرو ی درک اش هجا کس نت :یدہم)وکں واوج ےک شکیدسدتہ ےک سا سارا اک ہلفوک جام لئارودایک



 نار ناروا لاقرب ب سیہقیرفا یش N مص e نورلغنباترا

 بوقت یئاھب دوو ید تو فر طور ناو ےن ںوھفاواایدرکل اش( ےھت ےس شراروای یت )وکں وتسد ےک ناوکم کیم اربا نب

 اتما ر خوراک اکر یت جات فرت ےس
 ےک اہ ورکوم راو ےس ؟بیرقوو بج گنددرهد یدرک[رورت یرگتساف ناو ںوج نوک نا کوبا احب پا ےن ناطیلسروا

 بوت یھبرکا اے متا ربا نج یوم الا رب ايم می ناروا یکے ر یکم ناریم ےک ناروا ےگ کر و ولے ب ےک آو ےس آ کاپ

 2 تارا ےس وہ ےس ہک ای کب قت اکن ادا یککنچ بوخحت وجے ڑبوج نت نر اب نیز ےب ےک ناروا کیک رفوخ

 ۔ یک اتال ےس ناتغوبا ناطلسروا یگ اہ رک اھچ ہوگیا اکن اروا یوم یک کن اک تاہم ےس ےن کلا

 ےس ےن کھ ورم کا دورے تاب ہظا کرک او ا اھ ک

 هدایت لار فا کال رک دادا ےنپا درک کت یی اکش قت ک سا ےن میماربا نب یو ایکروووکں یل روز ایکرایتوکع وفروااچیھک ئل

 را ںیم یرایش یک ا کود نر “مت یدک رط رکن ارایش
 ۱ روا مادر تاک لوج وا ناتوبا- ایبک ے ےک ےل راوی اپ ےک تاس اولا ن اطلس وکی کوبا اب اس ی ابعلاولا اطا

 یب ےس کا ےے اردوی زوے اروا یک رطیکد یل چت چپ ےک لا می دے 0 7

 روا ےگاھب روا ایگو رانا ا2 ہداید پناھڈھخاسےک رغ لاا روا ںوج ین اوکن مز ےن ںوھچ و اتا یم ناریمود بج روا کب تاس نا

 تام مات ات یاب نایک اپ الت رب تير کل اپ ارکان اچ فرط یک حق ےن سا لاوا ناطلس
 دید قت فرط کہ رخ رزم جاوید رہتے واتر کس ریز وت یخ قی ییا باری اروا

 روااھت ایکو شر ےس تعاطا یک اہ وب ہکنویکی کہ ج وف فرط یکہ وہ ےن ںوھنادحب ےک ساروا ےب درکررخمرادی رپ ےل ےک نا ںاہو

 رھپ ات اش کن اباب یخ لیپ ب ےس نیب رم ی وج ایک ر قمری اوکو نہ روحن دیطعقےن لاَ ایگ آب لاط ود بن ۔ ئی گھٹ لئاع ےک رفت ںاہو

 ولا یلومرواایدرکس وکتور ایتخا تعاطا یک ود ہک فر گن تاوان

 س و وخوو روا یت چیک کور یت روا ےک کرک فلج هتک سا رییس نوبت سه ناکام
 دیو ذات

 یک تاک نا ےن یا آں اپ ےک نا ےئل ےک ناسا ری ماککس ا لٹک الواروا۔ ایکو وارااکےے رمت نا ےن نانخدبادعب ےک سا

 ےس شرقا ی اقرب ےس منے ما دم« رگ فسا نکرد دروا یخ و کیا ائ ےک اراک ن فش نیوجر نب

 ارگ سو لو روا ےس ا یہ ےھت کس ںوہ اشراپ ںیم سن اوج اھت

 لب سو کر رو اي یم دیم رک ککے ناب و نیک رفات نہ ارور روا کج لو کت مر

 کے نااطلس ںی شرواءاوہ لٹ سی شاید لاش یم خوف گوجر نب ین لا دن ا ہلا ل ے۵ نار رپ شاو

 نکا اردد یا ایگ الچ ےس ےک م اکی اہ وزلو توکو یک کل کیا مع سما او دکیراےن یا لایک اما

 ۔ےرے ارزش ی یکم ا

 ناے اروا اط کهن رک ل امون اروا یزو راول کی اے ےک ںیہ روا یری تپ ات یکن انخوپا ناطلسوکی نب بوتل بج

 ناطلس ایچ لیلا ب قتیل رواایکس کل وبقر یک تب تارارب ےن لوح لش دعب درک ور ش تشلاخی  العا ےن سا اوہ مل اینک روکں وھتا ےک

 دیو ری کیا یورو | هد رم تاک لا رو سال رک ادعا کس سادواایدرکو نام ددوکن ا ےن اذن ایک اھم اگٹا ےن

 ا ایکہذارااکغاچہقیرفاےس ںاہہدواایگ آف ذرط یگ

 لییپ نی لب لی لدآک نرم رھپ ئی خلق دی. ات کی اوت یا بر ام



 نار کے ناروا لاقرب رب سٹ نقی فا یلاش ۳۸۲ موسصح مظفر لج نورلظ نباتات

 ر ایکو روش ںی سی روا یھی چو طی سلب اوج اج ہن تبیضمہو تی رنا یاں یا ںیہ چ ےس ہن سا
 فرطیکب رخموتاس ےک ںویھتاس ۓادو ویکی ہاتوکس یم ےن قبر فا ےن یکایک ج وف بج دوا نگ ےل فرط یک
 -ایگالچ س کو le را کے تاک ا

 فرم رازی فا نب اروا ساب فرط کسی لرد درد کارد تسرب نوک ل 20 نری بج
 ےن رمکفک نج ےس ہنیطعقروا ےن رکبق اھت ےک نی میک ھتاس ےک ےن فی 1 ست کای 0

 کت لود ایل فر لی ی مس ی ےک یتاک ن ا ت یاو دع س یک کر ارم کن ا ےن یا ی
 اوتادی کد ب یم یئاھب کس ناروا یئوہہتافو یگ! ںیسروا فرط یک رضا ایکس اون اکا

 یت رض چک رس

 ےن لو رد

ET ورکی 

 جت سد کیا اکں ولی او ےن اج ےک ناروا ںومالفےک ناروااید ڑوھپ شا س ےک نادوذناوہدرصاحم کہلا لپ دپ سی ایج
 تاثو یکن انعویاروا ےب درگا پ بابسا ےک تداعسورخ ئل ےک ںوناملس ےن یلاعت لواراکرخ روا ےر یہ دعا سک ناروا ایگ ر کے نا

 و گی وا: یکل اھب ہد یکں گل وھتاس ےک نارحا د تیفاع روا ناماد نکا | فاش لرم ےس لود ترس ار اا اورا
 ےک برگر اش نلارکذ اک ےک ہہ اب کک ی اع ہد دا تم وککروا گل رکعت علت واز

 کر دم یب ےتوہ ںپاو تفرط کو رضا ےن ھو بجاح ....نوہ لاش پیج تمولحی کن انخو روا تاب یک کیوبا ریما
 اروا روبیک روت رک بیا ےس ںول وتم ے فرط کب رہا ردا برخ وو ید جوا یک ےس رکی وہم

 ۳ یک وادب یاب صبا الا یقه اروپا تسداک اف کارا رسیور نوا ےک
 ۔ ورک ل واں اے رل مری ۱ےن ءاغلخ یب ماد سل ا ایک گا ےس یراتیون یگ

 قنادی راکت که ما اه ات اب ےن وا
 روا یارک اخت ےک ییا رق یک مواک یی رواداری کوا نانو! نفس ماه برض“ ےن لود ےک نا
 دیک اچ ساير ی وبا یلومرواےھج ا کاھپ ےک اےک لادن یم نور یک ا ےن ناک فان نب شا

 نادو اھت ایلن جب تقو ےک سٹار غ داحوکن اا ےن لا ءاقرادقبارقاکت بان ناوو ویک ایکرر قمر یماوکک ایا یا نبت نیک ر ات نب ولا
 e زا چرا ایر ین علا ےن ادا ا اپ ےک

 ۱ ںادرواایکیخا ماقرک ں پو ےن کیان ربا ءایگ یاو ف

 یکن ب ب وقال ورود تام ےک ہدواد زو ا ےن ںوھار چ ایا
 راجہ یقاحا ولا یئاھب اک ا بج ۔ایدرکرر قم اداکں او 2 ےس اے رہ لاب ےک
 ایک ر ی اک ورسو اے اناا باب
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 نر ناروا لقب شریف الا mar موج... مقر لچ ۰ نودظ اترا

 ی

 دبد کریک ت شارات ےس نلوم اه سای یا لار سر تا کراس ن اطلس اب ےک )گرمی کس لا

 : لر لا سیر یو نساجی نه

 رواایگو+ آفر کم لا ےن ین انچ بسا اپ تسدانز کس ناطاسک درک مپ و ےن ماوح ایگ اب بج ہکں یہ ےک

 والا قاحا ناطلس۔اید لاڈ سم دان لیوان اےک کر قم فیظو دوا عقتاسےک ت 7 نیر فتا يک رفحارکوہزاوسپ ںویتشک

 رب لس قلیان مان کی ےکر بش یل لوس ال رآلاع یر لاری آشتی سی شش

 اتاپ ر سیاس لوک بادعب ےک یراقرک س اینا اکت داطہ ے

 فرط ک ق رش ےک رنک اہ دوا ےس ورم زج کیاےس لش لورم ےک ےہ برقی یک اقوج ےک رر تم ا3ب لاک اعم

E RSلبخند لری فر کش را م اڈوچ کلا فرط کپ رخال  

 یکے ٹپکر واء ںیہ ےتاج ساب ترش تضرو سرور وز رو لو روا: ےہ اک سد ٹاس صاف ئایمرد دکل وم اگر رثب نود فن

 ںاہوروا؛ لی سانت رداچ شش ئل ےک ےن ڑواروا ب رداچ لتنڑی ےل ےک ےنپ ےس سس 1 گز اد هوش مک نا

 هال رج ے تب تساوی ےک ےک الع ےس مودو ےس یکدم آب یھ اپ

 ۲ هک رب روا رو نایفوص  شکیددس ںاہد تو روا ری ترک تاک ن ںیہ رب رپ ےرنشاپ ےک ابو :ےرشاپ تو

 فی تبحو کیا سیم نین: ںیہ دوجوم ےترفود ںاہو باہ لا ںیم ہپ برف ےک عن راوخ ےس ےنام ز ےنارپہوروا ںیہ دج وم یھکل ڈو دنامتاپ

 ےیافولر ایت یک ہن وقر ولوو ناروا ےس کاپ ےک رک کرا دیکر کلا لواو ںیم تر بااج یقرشنذزج ںیہ راے ردوا ںی خر ل باپ

 ۔ ںیہ ر اصنا یر ے لام

 یار ب دک ساردا ایک قم لو اکس ٹر یہ یکے ا ےن ڈٹ ےیداھ٭ ترض: رب یک ں ونارلسم رپ رج
 4 ےک یا ںاوا اے شیمج رعب ےک یا ے٢ ت ر وردا ایگالچ سی اد فرط یک قرب ہد سی رعب روا اھ وجوم

 یاری خا نیب واک ارحب ےک وم لاو ںی قرب وز لا لا رونا وتاب آی اب اعم اکی زولا شیٹ ھج ۳۳ ۱۳ روا هال ر تغا بہ یان

 اک ام کوا ار دید پتر ےن ما نیب او یا یکے ییا

 نبی نب کر سوم لول لب رایت کج اسانس کراس یر رج اقلام نا ےن ںی مع یگ اہ بج روا ایگ

 بات وہ عش ت املاعردا یک ل وت تحعاطا ےن ںوہمازکک کںاہیب یکن ےس نادھتاس ےک ںدڑیہ یر یبا شور کان رمان

 2 لب نی قنات جاری یارب یک کک تیرا بج ت نیت ص2۳0 رک راصا
 لورو لرواد ےس وہا لعب نیاید لاک ےس تیر فانا یھ روا ۓئ وہ ے ٹکر شا فالخےک نا! ےرنشاپ ےک ہقیرفا

 لا ایکر کف ےن ںوہناہراپودر چپ ءایلر کت *رابودرب سا ےن ںوناملسم ںی ریہ نرم نا ارد ایا ریت دوش اپ ےک

 کت سرد تاع کی ادای ام د ی یورو دکلام یک اہک ایی اچ ایا شک نر

 ےک ناروا ایا امر ششم کارا ات امن رهن نوا لای ردایگرف سلب ور اں ر :روداک لقصلب ۱

 2 2 یورک ورش انرکفک نوک ونارلس ووا ناروا ںی سرای ےک جر روات رب کیا ںی ںواوکدر چ فرط ں ورام

 ا اپ ےک واک ب فولت ھے یا کر وبا اطلس ئ اہم ے د ےس کل یا اتو اقدالا ےک راے و یک

 رو [صروایدرکلاوجےک لا دیم قی ےن تراش شیر زاوا این یک ترک یکن یا ںیم دعب نک ےس ںیم صاویےک نا



 نار مکے ناروا رب ب یی رفا لا Ar مح. 27 نورنا رات
 ۔ایدانب یھب اھ اک او

 ات یکسال نایمرد ےک یگ باردا نا یافتن وا )ار یہا یھب روا گل نام ناطاس
 نسبی هم مو قسط لاری < ماچ ےس لوہا اھت ےس ئی وت ےک اشو ےک ےہ لاو ےک یت رفت نت

 کرک کوب تم شکوه رج

 اک 2 ر و زیپ یک نور تو را کس ور کربلای بچ صو پ لبخت
 کا و7 سر استمرار ناسا انس نیامد زد تاک جا اب ورم بسر اکیا کس درصاح
 دال ررایقفا تم ابن هذس نون اچ اپن

 یھب بها باب کس ناروا اھتدتاس ےک سا ےب یہ غدرشوج اکر رقم لئاھ ان اوراق یا نم ب
 ۱ ۔ایگن جم یئاواکل شا ںیم سا ےک مکی پتہ و ںیم دعب روا تاققان ی سرت

 مگا انس لا« سون اتکا من نوک اس کلا ناو اطلس بج ....: تا مارا رخ
 شرم دولت راک سوم نم یار یک وا نے ریما ےک ایہ مگن نت اکر اواري
 لا بج چنا قره لار جیب سوک الو ےن نانعدبا نئاطلس کم ےس اکچاجایکرکذ دب د کا جے رک اړیپ تالکفم ئل ےک سا
 ن ہلا اطلس تقوا کلات شش تعاطا کارو ٦سے ے یا کک ریو تیمش ای ایل نامی روس

 اوہ ادر فرط کن اطا اب ایااج ںی توسان رو ایم مافی

 ںوھا لیپ ےس بس لٹ ءارما کس برا ید بر يا ای
 ے ارگ وری ارت نرو نرم یت د کک رض  یکددم بوخایک کی اروا ایک رار ےس نا نا ےن سابعلاوباایلر کف رب ریوسروار لس
 زنا ماتم لرد اے دیق یک گن ب نیت 0 ور را لا را ا و وقزد مک مو کارا ۹
 برم نام مابا بمج نا سه: لا یب تول یک ا بروا ایک دعو یک تل مارو ایک ضا یھب یا اما درک
 پے اد رش اد فرق رر ود ےس سخت دیا ای یم ےن ںورنشاپ ےک اج ایا ست اهدا
 روي سرو ای درک ورح” کاوی ورود و ےل ےک ابا اطا تشطاساراد روشی ج رک اص رتا

 سس ناسا لار« یی یکم ےاے نک مد یب تقو ےک کک ےک اع ار اه پا
 اوت زا آ اک ت داعسروا تہ اشداب یک اے ںیڑگروا ےک ومو ایآہراپود تالے یاد یکتا 7 کت موکع یف ار چوک

 ہی سنا ےن سا وقب نک اپ ےک ائ اسد الواےس ںوقااع ےک یس وم رر رس ۔:لھ کر تاریک لارا
 20ص لا وا ءایگالچ فرط کاردی یک روم ییا ےس سا و بایماک ن کیر یراچ کنج کود کا لم
 یک ےک سا ںاہج هک لار اوچ وک ا شی داو نکے ےس نایمرد ےک تافاضم لا اور تو و اوج ءابانب مواخ
 الف تا روی نام رام اش لا راک + گلو لک یاس داور, رام

 نا ووو یت یک کانو اوخوا یک ا ےک احد ات سا ےس لو ناب کس یو رکز یس ویا ریما بج سنا یار
 ہلمج ےک سا نیلا فام نب ولا بج اح قا ےہایلرکہ تفت ندا نا رانا اروا یم ںیم یک اتو
 دعا ای ال1 رکدیق مہ صقتے سا ےن سا ئل یا کے رک قفس لابی اوس ںی لوے اے اروا ایکو ہدفونےس
 لا ہیوم یک اس وتاسددا ایگ درکاہ دا اھم ایی اش ےس داب ےک ل ادعا ےک ےک یک تعادل بجا یی



 نارک ےک ناروا لاق ب س تیرا اش ` AA مت .le ..نورلغن بارا

 دان یک شاکر یارب یک یر ار لس تاسیس اروا ایک قرانا اک ا ےسا ےن نوھ ےگ طط اپ تک چ ا یبا

 روا ارل سہ یا نک کک ھجتاسےک ناروا رقا لہجہ رک آے برغم 012 27 :رضتق مي راد یکم ما
 لایعد لئا ےپا ےک ےک ںاپورکوہ کیا کیا یاس ےک سرو ا رشت اس ےک اہ کہا یک اہ رداء ایک لچ فرط یک ی زق ب رکےن ںاہو

 رپ را لا ارود کاپ دلاس یاب ںاہودواء ےگ ےل ہلیسمےس ںاہورگپءاھت رک اظ ااکرفس ےک یگدرسروا رکے ےک ےک اجارخا ئل ےک
 کتلاہی۔ایا من الف لات لب مداری اصابت د زوجین ارک گیگ پیام

 سا ءایلار کدیقوکس سا ےن لا« اھت اتر و دادا اکے ناچ سٹوقدب ےک تافو یکن یا ار فات نب ھی ل یت ےنپاددر کا مولعموک اجاوب لو 29
 بوق س فتت ارواب کت اسا رم ےس ڈا پکار یا ےپا ےن ںوہنردا اوہ ایپ لایخ اکک سا لش لوکس يا لا تو
 یراج کج اس ےک یاب کگکزور لک یا ندا ریل ع قلت کس داص شی دسروا ءیکددح یکن ا ےن
 ےگ اتکا ےس تادا یک اص نج یو دتا سمت اسرداسنےہ اکر وداراکپاکےناچ ےنآ اپ ےک نا: ناطلس اکن اک ایکو نیا یا لاو ار
 کس شو عسل سرت اپ ےک دبادبعو بار یمارکزوھچجے ا ہدایدڈ نہ اک ا یک مقر ناروا توس یک نا فالف کس لا ئل سا ھت
 لوما م اتے نا ےک کفر گوکں ویھقاس امت ےک را اص نب لب ےک رز اج سودے ےن دشزادبعوبار گپ اھت لی ندیم
 ایک لار تی

 ےیروا یک اک وب هنگ يا فشار وات لرک قلا م آے ھور ےن ی اتنا ل نا ق از
 ناامنی ناف لا وتو امامان رھ رم ے نانا تشو سااابریگراج کنوابود کب

 دام رواءایگو+نادرا رفقا »سرا بجز سوسک هر قم یکم دخ

 ربا رک تل اپ ہار مئاقرپ ےرہ چکر لئاق ا روا ایک وما ری تک کروم اروا تیا یتا ےن سرو ا ایلرکراپ ددنمحس ہی اس
 اوہ تانک ساک

 ضرب تموکحی کن یکارفات نب شیلا بجاح یرود یىرخ ےک توات ییا ےن قاع اولا ناطاس ... :تافو یکن کار ف ارات ب کولا ب جام
 طی سبک هتک وی ات روی رضایا لا ساےھ جر تاب ےسا ےس لیپ تا طا نت اب یارک ۱

 ۔ ایگ - - - 2 رضا یکسان باا ےن اروا ےن

 یارک کپ اب ےس ا ت کت اتالم ےس یا ےک ںیہ رف اروا ایل ابو 1۵ نام هدناچ اید فرط کو رضقاے ارب
 ےس عار خلل ےک یک اروا ےک د باہ او لاب روا ںایٹتوا یگراض تہب ےارواایکک ول اچ تییاهت اس کس اس یاهو رات بلک ئل ےک

 کا وری سی زا حب ےک ارد اکسید قرار کیس ین کا ناطلسر چپ ایکو ہرادر ہن یھب
 لہر ںیہودد کک نیشن یک ادوااوہ کیش یھبل یہ زانج ےک ارام تانک کتک ئاوکین اطلسءایگوہ لانا

 ےک جن وو داھتدوج وم لیٹا رظحادڈنارپ وبا انب کس ا تقو ےک لانا ےک سا. قاچا ھتاس یک ناطلسروام؟ رکا کرادیا

 افسر وہ یئاگب ےساڈ یک الطا کت وس کپ اب ےتا ا بنجاھتاوہ الگ نر حج اطصا کک لمروا ےن رکا ٹکا ارش ویت

 ٠ ناطلسولایگفرط یکو رفحاوددعب ےک اراک گا چ فرط یکں وت س ہقورفایتا ےک میس مي ی دا فک رنک روا
 وگو وای نام ےک ابا ناطلس رب کس نا دعا در هرس تم ییا ےاروااہ لم آ یخ ا ےن

 بک رات اردک ود چات ہں او اناج لٹ کر ناں ارت مام ےس لورا نا

 اہ ےک سئاپحلاوبا ناطلسروا ایچ خط او توجہ ےس نامو روا ایک کف رط یکی ورک ل رہ کہو ھن انچ تر فرط کر زط



 نرم ناروا لاقرب ب سش تیرا لغ "01
 را ےن اونا اسا 7 لوصت یک میلی سے ارواارتا 7 افت تالباوم يا ورک ایه رعد تس لاروا یک بو آب وف یکی

 گیج تیر فات سا

 ھے پام دروا کرک ات تم دون ہد یا ياھ بجے دیا. :کولس تاک يا ناکام
 نرو کت لا لابی سا. گران اد ترس یر نانو کاسکو لود ها تس وه
 نم ترس نوا لا

 فا ار اد اچ لپ رمت رپ ےک ی اوبا عاصر شیخ. میت کس اتو! عناطلسرپ ما
 ر ییا ا تہ کک ےہ ےک ےس تا اہ ےک اپ نا باس قلا کای ںولید نا ےس ساب
 ںییرتمفدحب ےک ےنرکہض لب بج نیئلاپ رکی تبع یکی ا ووا ات اج وہ ارات ایفا تصالع لئاقے دا رکے اوو تاقتا ات اح

 هک ا کک ایکس روم فارس وان ترا کیر لس سیل
 شنرب ۳ و وف اب ےل ےک 20 یکن ےن سا اتاپ ےس ناطلس

 ےک ںویرف وفد +ھھ ڑب ےک آ یم عوف ےک اٹ زرداد الدا ےن ا یک یئاود وا یک یکم کیش ی
 اما ھی اک لا کت مارک ت ےن ابا دبا نئاطلس؛ ےگ ھکت ساک وو روا ےک کا مف ےک يا لئا نا '۔اوہ ہل اقم تسدرب ز نایمرد
 ۔ایگآں یئاو یش ےنپادحب ےک ےم وھک یب یرادلھج

 ےن لو ایگ اب ںپلاددحب ےک ےناھکت سلم یما بج ے ترک رفت فجےدنیادبع یمایہاجب لفاہ لن ....: شا کیا لا
 ۔ایکدعواکےن آل اسود ناب ید تو کس لپ ذچ لا ناطاسا گام

 وکی رکا زر یک الاع نیت راد کس يا ج اہ ی اوہ ناور فرط یکی اچ تا ےک اولا سا یا علال ی ل میام
 الا ی اوز ےک ےک ےس کیا نتماکدا رھیا ےھت کس لوراث ناجرنچ پس ادوار لوس کس نفس كس جا

 منا انکار رش ترا یش رام نوید یل ےن جا وفا یک رک اپ لاوبا نااطلس کتا تار کیا :انرام نوری اد ا
 تین ین سیف کر ايم تار یت تم نیک اب فرط بیا هود مياای اس فارط ۳
 روم لوک

 یس یم تو اروا یکادا زامن کی ج ںاہ دوایی 1ے نابعشرا ۹ روا ےک لتس اھم رحب ےک اغ ےک کج یک ااا: ےہ ایک ی احل اولا
 س یاب مک ےس راب ےک ے رک تھک وا« یافت تم یر ونک تسا راس ےک ںورادر سدنچ یھب اھت جت سیم بش
 «گدتسزاجاهگش مت اس- لار فن سازی اچ تزاجا یکے ناج ےن سم رایت کار نیا لب تصادف لا اهارنچ
 ن س روا یو فاصاضفکک لا اش ام اپ کامن واچ کش ےس لا ا اپ کس لنت بوقت ںیہ ےس ںاہو
 کید دتزاباصگ یا گا ٹاپ یکے او

 کرادی دوا ےک لاک )ایسے اولا کس لای مام شارب را :لح کس راولار کن رواوقم میام
 9 ماکت وا ےس ماوکے ا یکایتخا تدش ےن گن ایگ ری روم کنج ےہ جو کس بت ناش سل ےک لای

 ماست نا سویا روا ای دی ددضحی رپ سوکر الاس ےک جوا زوم لر یارواد اوہ دام آر ےن رمکت حل امرت ےک اولا پک یوو

 لاو یھب روا اوہ کاہے چو یکی راددش روا ایک ار حر ماروی کم یم ےن ساحابا بج ے ا کیداشی یم ییا
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 :ناروا- یاب نشت لی گدداوزروا اوما کام تا ےک دید ےک تا یز ی یوم لابا وا ےک ےک کن ےک ہزمہواء ئگآ
 ت ےک ایات اچ اچ اپ ےک وھوبارکوہ و جی یم منا ناسی ق اش یگ ناس راں نک د ر ںی یں وچ ا
 واں ارعب ےک نکی یک وی ا نا ےن سا ءےھت تاج ۓاہ تاقلعتےک نش رواں و تہ ایمر د ےک نار کریک اتر رت وم اہ ںی زا
 لٹ ناریم ےک اج نوک لاری ب یا ووروا ےک توش سکس او اوتادی استر یاس نرده یدارک لک
 دیگ و شان ر ایت ےک کہ رص اھ کرہ ردا اہ د اکرکک اس کس لا گره کرد یا

 2 9-2 ریپ مان ےک سارا اھت کر یش تنو ایا لاوبا ناطر دا

 رگبار وای اپ ےک قاح وبا ناطاسل روھٹا روا ےگ سم گنبد آموخت ات س برف دو روا اقای هدر ایت یھب

 ۰ روا اوو کا تايلر رقم یمااکس لرواءاید ےس وے ےن ساقی کوہ سیاقہپ سز ر پکو لا بج روا کت سدخ تہب یک ا ےن بج
 لس شا گل شبا ےن لنا ۓاجوہ اف مس کس لس رکات ےزلططتووروا ےساج نک "ئ7

 ت زوو روا ایلرکر روک ےن سوار زکےس سا ےک ناک ےک سا یم یاس ناب رروا راز لک اپرا
 کسر ار ےس ریقوکں ا ےن سنا ذی نی کہے ےک ہویا ےا روا ایگ آب لان ےل ہد بج دو ای رکا ب گدی اپ ےک رکا عج ایس ےک
 ے تلاد کا تالک اس ےک نیا شب ملک اراک ات رای کس رویت دمای کت زت پوخ
 دن لو لا تو فا یرتزباب رز طسوا بر فنون هک ؟گتتس یار وا ترول دو یک درو ولا
 رپ یک سیف ۱ اف نایمرد گردش ل باس لورم واءایکہروخم قت ک ےناڑا ںیہاوفا سی جن فرواء یکت لسارم ےس نا زولا
 ںویھک کش یک وقام نار یم ےک یشروا برف روا یکبار ایکر رقم توکل نام ےک ںویج وفرواربش لیا ےن ںوہنا
 ٹول بسے انکم کرک ن ید زوج عات لا ت کا چت اےک ےس اہ گرا ےس تہ تم که سودای هک شکل

 بارداري بار رجب فن دکتر دید رزم ایا کان اطل کس یا ےل

 ےک ںا ین ایزوباراایگالچ نامے لہو 7 ایگ چ ئازجلاےس ںادودایگن ب بب اکت اھت کی ارو اب اس یراوس یا ےس ےک ا
 ایوب چ

 ںومیسےک لب بر علاقے وہ کیلا ےس یقاححادبا؛ لاطلس کام ےک چ رفقا بج یار ای 1 مینو
 ا اے اد تیر یو ا ےا وا ےگ ساپ ےک یک ا یھلاوإا تاعام ب ےک بسم زا آسيا جن
 بج سیکل اش ںڈ ںوراگور ب ےک ساهوروا لک ھ7 ایٹ زمکتررذعم ےس نا ےس ہو یکک اھت اح اکی اب جہ ھتاس

 7 رکا تا ےک یا د باہ تا ےک نا تیم ںوج وف کا رک سوا یئاھب پا ےن سا لک
 کن ایمر ےس ناروا مام ےک رضا روا کش سے ار کیک نج ےس رفح_ا گز ور یکے ںوہنا ںی یت لاش سش ںوراکو م ےک سا یھ

 کس زد ورواایگالاچ اپ کس نزن افت نرو ای بو ست یراق کر ی یا ےس چ ےس لووول
 ارتا ہے ا کت

eولا ناطلس ےن ناروا ای آی رھکا قاحاوبا ناطلع بج رکں یہ ےک کر کذربوا کا اج ...:تافو یک تاحساوبا ناطلس و رشا  

 دم ےل ےک توق ییا ہد ےس ی ایک تواب عل ا ریما دز نہرو عت ےک تموت کن اروا یک فلاتر ب کے ےک حتاسےک الا

 ایک تسود وکلا میله قاب در اھتایلودم ے تکوشرو ےروشمےک سات اترکبب مل

 ےک روف دار مک اد نبود کا ایک ر قالا وفود لم ےب ےنپا مہ دعب پا ےن کاح :تمالو یک ی دعب ےک پاپ



 نار ےک ناروا لقب رب سیتی فا لات PAR ۰ موج مق رب... نورظنتا رج

 رک ارواا یھی ت س ےک م وق یک اروا دز ب روصنمےسا ےن ساروا تو ات راتفدوخ سی ہم اقتم ےک ےب ےک ساجد کویکے رک اش ںیم تاقبط
 ا و ت ےل یوا وتی کاروان رکض رپ تافاضم ےک
 اک ان ےک نا روا ےس آف وا لہ ےک ںولڈیا یبا ہوروا کت مارب یک ا ےن اتات تار ےک بحاص لئاوکح وفا ےن وی مک ایک یک بار یم

 سوا واومرواایکل ککے و رضا وب ایک عفاف لاس ناطلس اے ٹول یاد فرط یک رقاد بج اقتان
 روال فرکانس لای آهو بج رداایالب دعب ےک سرکار. اهن نزار دایر ماتم ياري راس تافا«ک
 ایوب لات رجب کو کتار کیا شے دحب ےک کای ہلا ریت

 لوفد اھکر شیریقھتاسےک نار نب یت ب ےک فک ام ی وھی ییا ےن ناطلس بج لی روکا کس دانی
 فا سرا هک نر یی نوک یت بری سویپ کاشان ےس دق

 -یئالد تاجنت ہاشداب ملن ا یتا ےک ہیرا ویک اے تزعلا برد نار کد تالا ےن ںوکول وت. ایکل ام نوک

 مال رار حب شات کو اقا شوی یتاحساوزا ناطلس مام اک 3 رکا بج. :ےۓ وہ ررر ع یو ےس ےک سوا ما
 ےنوہ بلا ح ہیحاطلا کجا قم او زم نب روصنمےس ےروشسوہ ےک سا ےک الچ نتموکے و کدو ندا ارت
 رکوہ شئاران وا ےگوہ فرحتے ا ارگ لک ےک اش ںیم توکو تاس یس ےس کری سا پا ےن ںوہنارھچب اھت ما اکب عون ےلاو

aاکت ع اطا یکن اوا رفات نموا بحاح نک ہٹایا ےس مکا حر چپ ۔یک شوے کل تموت ےس نایک لب سان  
 یاد کس اداره ےک رک را دد اک دری ےک تالاح کا ایل اچاکت الاع ےلاو ےن برنا نارواذس دلم
 بج یب اوہ ثععاب کس لورتو یراربا فلک ناروا تانا رب یک توبا ناست مکا کہ بسی دا يه رقم ما بام ناسا
 )تک لاو لو ےس آے لای ایران اکیرازتسلاموی» سما لوہا اپا ایم ن اطلس

 ماکت تگ فلت کا ی افسر تا سیم ید رھ دک NS رت نہرو
 تسدرپ یونس لو اھت ای دراکنضہد ےس ںاہو ےاروا اھت اپ ےہلغرب نک اوبا ناطاس ںی قیر ےن وز تب داد ۳
 یل نوا تول تصاقا اروا یرار تشر ےک ور ےک ارق ا ےن ءارما ضروری رک لک رکے اروا یوو نوری زارو

 ےہ ود ےک ناطلسرواایلرکہ رپ ہصح رک! ےس سا ےن وہاب ۔ےھت ےیدداز ےل ےک ےن رکف ولاا ےس تظاطط یکں ودنشاپ ےک ںودعر

 ےک اےس امت بل ساون ایکو وصل ےک یضنت روپ وا کرک ات رمضحلا ۓ ساپحلاوا ناطلس بج روا ںیہ ےگ وہدناز
r۔ایگوم ب ایم اکو و کک ت اہ +  

 ربغزیلخ ےن نصاوبا ناطلس ورک ںیہ رار لگ ںیہ ۶ے تقوا قوا واکن رم لد نوری ےس بج یس
 اکں ا کت عی رخ آرواایگن یا مکس رک تنم یخ سکس نا بول ورا ور شیک ناسا
 ےن اف اترک تں اہیہ انچ نامردےک ناز ارد صرت ساسی روا یک 03 رات اوس لباس ناطلسےک تقورواء راققلدوخ سن وا عج 2

 _ںیلل انس یت ںیہ ول ا ۱

 اون ميان ما ی نم افت نا ریو! بج ....: تل و | 01 سا سیم ناطلس تنطاسر وا رج 2
 ٹیک مت لاو وی طروطهکس لول رد کس هدر روا یار طلاء سان لیا ںویسو سا ےن یہا ءان ایان لاو اکے

 نگاری بجا رلاواکلا- u J Sa) الام ےس ب ےک روا ےئاج کل صاع تراماروا یاد وخروا ۓ جايي
 ته عقیق تاب رج کوچ ورا روا جن ےک لاہدروااھتر ما اکل اشا سیم رفحلا ےناہ ےک



 لار ناروا لقب رب سس تی رفا یخ "۸۹ و. متد اک نورلفن اًنراج

 ےک ا لرل ارپ تاب یا کوک ویش ےک ہہ زج ےن ار اید کور سا ےن سا ذےرتاےک تاقلعت مگر زیب لہ کجای دارا کیا

 بج ناکا ر ونک یکم مولتی ب یب ےک اد حب کس اروا ناس ہد ٤ے ایم اق ت موککر خد وخ ینا اروا سا انب نوک تاپ یکن اطلس

 روا ایک ل ےک ےنرکودو ںیم تعقادج لئاقمدپ ےک اکر ےک دیے روا یکے وہ یو یت شود فوخ ےس او ایک سٹوق انا

 وک ارخروا ےنرکت ع اطا سام تاپ یکن اطاسرواءایگالچ ککرود تہب اوم اےک ےنرکراینا فلخت از رد

 ے چا سا اي ول ودر کارا لو کشا ےس اا بج روا یگ قوا اطلس جن کل لا یاب تم ست کور

 شد دا یاب نرو کوج یت کیک ربا نی یک ہت ا سلق وک ار یارو ایکن اور فرط یکی رج رکے و واوا بو یا

 ےڑیہ یبہ ےل ےک ےمرصاحمےک ساوکس ا ےن سا( ںیہ ےہ نایب ےب ت الام ےک کا مکا اعاکیباچھب سیب ےنام ےک رح اتے

 وا يلرگد را کل شرق ون سا لاک ولت ام سا اڑ کرولا ڈی تاں ےک ار ےک یا ےک ڈا یر ماددا گدو

 بج ےگ آں اپ ےک یا یو آسا ےک جن وف یکس ادوا ےگ وہ گلا اےس سا خویش کرب رب ےک وم ڑج روا یا یکں وادی د یک سا ےن نوا لا نیا

 _ ی تقاط ںی یک جی ھیج تابوو لو

 هد روا وم اقر ںوڑوھکےک رها ےس آکا کس قلا ار یھگاکن اےسربدرب ےن لجو کن اطلس کی زمن

 ےکر شکار کراوسیپ توا ںیم ککے ارواا تاں رہبر وا یگالچ فرط رضتان لوہا نوا ےک گۓ فرط کن اطلس بادروا لرز

 رگوہ لئاھشوحتاس ےک ںوہارگےک درج ۓارھادراایکب لطحاےن ناطلسر گپ ں یہ یردوہ لزانرپ ساازم کرلینا کو م مولع ےک ایگ ام وھکر یم ںورازاپ

 ۔ایگاپ تافد لٹ ہدرکک تں اہیاید لاڈ ںی ےناخردیق توا ہ کلا ےس یگ وخ یکی رھپ یک یک ری ارا ےس یا

 روافس ار ےک قی فا نایلپا ےن ناطلسبج .. :روگں یم ںی ےک ا ںی لے تبالو یک ودعرص یر غاکن اطلس

 نا ےن لا قا درک نمرکنلےن تالاع ےک ںودعرس یر ارم اکے نرکرفس فرط یکہقیرفارپ ےن الد تنبقر ےک ہزم نی روصنم

 ےن لئ یک رپ دشوار یما یب ےب نیا کس لا لیپ ےس بس انکں ور شانیلوزئاچ اکل اوحاےک ںوٹیب ےنپا ےئل ےک اب سد یکں ودعرس

 راہ اکے ک سا انب سیٹ ےک عنوفروا لام ےک ار وااراجا یم تالخےک ہاشداب ےسارداا درک قمر یمااکتافاضم ےک لاددایا ےسا

 اھت الاو ےن راھب اکے دارا ےک اروا راہ کک نج راول کی سکس اوج ایکو رقم اعدل مال سارہ تا فاض ےک یا روا طط واہ ورک

 ےن لاتا لوے ںی پ لکت شاو تروا تشم یب پ ےن آہ زط طے ا ورشی یا اپ یراددوقروا یے ار ا
 ےاروا اھ ترک امخااڑپ رپ ےنوہ سی یلارکگییکس ہ اک نوا پا ناطلسروا کس لا ربع اس شنئاوخ ینپا ےن لاروا یک اطع یف ےا

 ی چا اہ ےک ئاردااراتاںاہو ےارواایکرر قم یم اکہ طت ا تقو ےک ضیق ری ہاجب ے ناطلسءاھت یک یم ںوتسد لوارہ ےک ںوگنج

 ےک یادو کاک ت ےک عوف ےس ا تقو ےتاج ہقیرفاروچ ۔ایکر رقم نیڈراگ اک ا ےسا ےس جو یک طافت یک اروااراتاوکی اسد ہار ما

 گٹار اد ید ی طط پاور داران یوزر ۰-2 -< رتا اسے لا ام روا لا اش ںیم ںوراگددع

 ۱ اپ مایا
 کت بشر روا ےدداب کرام یکن است کر ںیڑاودرک ا اچ اپ ےک یک ادہ  اطلسروا ب رقم نب کوک احا ےس ےس ےن اطلس

 روا ام ےس کاج تیاہخنےس لوفدد نلا بر قم نب کم ءاھت نیڈر اگ اک الہ یا نب یقاحس اوہ اوج اھم یشوکن یدصومل یتا ےک ساروا ےس کراوتسا

 لہو ےسا ےن نلاطلسرواارتا یم تارام الاراد نا سیم طعن تا وار ےک کر تر کز اک اود ک ا ایک یاو سیم لاع ا سٹی ے اہ سی

 -غ-5 ریا وہ یا تام یک قا اویارما بجا وا رب سا ےس ویکی رقم( ادا اظ اکپ اب اوج نند رای دکر شک عا

 دال ادا کد اول خارف ہا ےس ےیل سضا تباہ ےن سوکر ارف مے ترا زاےسا ےنناطلس لئایگاپ تافد

 یھیروضاےک تافاض ےک ناروا رفت لی دہ ک ہطتطش واری ا بما ونود لین ۔ایافکدر شبا
 رایت نات در “ےک ںی



 نار کے ناروا اقرب رب شتی رفا لاش ۳ موم... مر. نورظن ات
 لی دات یئاھپ فرش کیا کجا رک دار یما ری ئاروا۔یجت اج یکی سرت ناسا نسب باش ےنانب
 ےس ترکہ پوک احب ےک یا نال کب ایکو نقی تععاب ےک تقافر لوط یت وکی دوا ےگ فرط یک زذا لا ےک روو بج ییا ما
 ےہ ا ترم تارا تالش لپ تساوی قم کاسکو مس ٹپس ےک ا یل ے ات دتا س ےک سا ہشیمبود رک
 1 یراق کس لاع ت روک روا اگل ےنوہر تر گذاکں ا تودہ لیے ور پروا

 ےک تم یراق ربا نام نوم اش س نواح کن اطلس طط ت افاضمروارز ولو دق
 لب( هد: نا ی ہکا یج) یھی وہ مر کوہ میت مو قو یا کیک کس ےس اپ ےس ےس ےس ویر لور اطا
 اے وکی اروا یکریھچپ فرط یکن اارھظیفپا ےن م وت یوم راف ے لف وخر کیو روا ایکو وص ےک کس یخ ترا ناطلس بج

 رجب ےک تافو یک ا بج دوا ںیہ ےگ رکن ای لیپ کا ںیج لپ درکر قمر یمااک وک ا سرد دوو ره کس کروبی
 ےک ےک ناروا تسل ک اس بس اوج اواک ےن آب لام ونےک نا بار ارد فو لو تالا ےک قی فا

 رواج ےترکں اب راوس ین لوتسار ات نو کالا اھ اد ےس بو یکے نالچ تو طی ں ویو آی رازاہ دعب ےک ےس
 رفاس ےک ںوقالع ےک ماشدوروا ےھت ےتوہ ناشن کیا نل ےک لو هنگ ام تراس تتلو فلج

 مگ یراتووخ کت افاضمکس یاروادتیرفا لاو ناطاس بج یںیلء یھگس یکن ن کرانا ےک تفالخ باقلاوکں وقف ناک تلا ےک
 زوا نوبت DAE او ےن رک فقر وا تشدید ستم پاک رٹ مون ایگن جب
 ےہ اں اہ آں باو فرط کت ععاطاب کا تر اک دیا اوان ادي ےک تلای ر ڈے دھرتی درک لوکی ر کت لہم یکن ا فوخ کن ا
 ےک عج اب ںی یقافنودانحع

 ۰ لقب یلاوم: ن روم ماسک وا ۱ ویی وردا ید ڈاک ربا واد بک ےک ناروایکک امده کس نان
 + یر یک وار پکس تعبیر فا را کلم نورد نشر ادا ںیہ یا لو واز
 روا سوٹنوراوہ ےن ںوہٰج اھت ایاقاکی نب لا ہد دوا ایگرآب لا یا لک نا ناسا ها گاهب ےس ساپ لا یکت قفاومےس ناطاس

 ےھت ۓئال وہ رب نا ےن اطاق 0ت افامےک تی رفات کس لورا ےک دار
 ءںوہ رز ٠و ڈو لاب ےک ناےہ روا اھت اج اجوب لسئاح لام دوا عارقر فاو ےس ںاہیب ںی یگ آب لاف ںوناړیم رفا برق بج ی

 ناروا اک با نا ناف سد تن کس اسکناس واتس شناس مت راد لک
 س ورکر تداوم یداریا ےس ب ےس بم ےک ناروااید لاڈ کم ںوناخریق ےک رکا ےک رک توں وناوج ےک ننارواایگ وآل اوما بک
 روا ےک وہ رر اکو ےک ںارواای آفر یک رضا اطلس مس 2 رورھکووروا اگ اوز بکن ام ےک شیک را کرنی یکن اےس
 نادیم ےک لا کن ور یئروا یئدرکی اھت پ 3ة رضا ےن ںور وا ا نب تصود ین ابال یٰاوباد الواروا کر یتش یک یک ےس تلا ےس یک ا یھلاوبا
 ےہ دہ دار دایک کب ےب ےس ناں انآ ےک ارس می دا ےک ناو ےس ےک کرکت ر انرپ سادوا ےہ رش رف ںی
 ںیم نا ےن رزق مما ایک عش ئل ےک تعفادع یک اوکل یاب اد الواروا ایگ آں او فر یکن اترا بلط جارخے ناطوا نل رتارپ لاس
 ادم لایک لو

 ےس ر ےترکک نج ےس ںارکوہ اچ ےس ڈا پ فرم قادری کک نج ےس سا ککزد رد نت دم لا رپ رصفق ناطلسروا
 نامه وب کت وخردوا نیس ندارن تمایل ناف لول اپ نام تست
 رولت هسرسود کیا بش لئاردا ایگ آں لو فرط یر شی 2ت سیکر تم درش یک حا رخروا تع اطا ےس سا نئ اطم ےک ایہ ےن سا ایک اپ ےک
 ںیراگددروا اوٹ وک یس وبا یئاھپ ےپا ےن ناطلح ایگ لس نت ئداعپ پاپ ےپاھج تاک ا ںی لر دارا کت وا روا ےک وہ



 _ نارکس ناروا قم تیر فا لغ !rq ر وصح . مت ...نورظن رج

 ایلرکض شریک لاو ست بصقرو دوتا ناطاس سما لذا سا عروس نایاب رط یک شوتا ےک
 ایگوہ با ئاخ روا ھگےک سادوااہ دتا سےک لناددقایگایال سا هک لا ترش یکتا یر رگ قو یوگا نرم اطلس

 7-0, الچ رز تروا یکر رم یما اک اہ دوکے نٹ پا ےن سا ٹر کت سجی: ےس ساروا ےۓ ؟ اپ ےک ناطلسرکوہےھشیکار ش لئاروا وف
 یدک کک ن اطلس تاب ہم ےنرز ول اید لیپ فرطیکب ارتلارکا امامان ذ ےس ےڑڈوھٹروا لاعو لا نار کور اوس تند ید وی گوکل وک نیا

 ۔ایلرکض بق رپ سار کہ ےب فرط یکرشروا یکت اجتالمےس سا یم ںی تار ےن یاو

 السد اتم ایش کل اتا یک اہو ےن اذا رقا یم تالے ک ارد اایگوہ یب اتر یہ یخ ذ ےک سا لولمپ نیا ....: لو کت صفا
 تاروپ زء تارہاوچ ےن سوگ تروا ےگ ےک سیر ایم یھب هک ءاشداپ ےڑب یسک نی ز ےئوروج ۓ ای نیب ےے اےک ید روان وسروا

 ےس چا 3ے اطلس ےئل اپ ےک نانا ےک کر یتا یک یکے ناروا یھی پ ساپ ےک ناوج ںی وال یھب تندر کوپه وا
 یکی اہک آے زن سا ٹا الہوکف لخ نب فالخ ن اطلس ےن سا کد تراما یر ز ذس اروااراج اج تالحیےک ل ولم نہا ےس اروا یک ر قمم اکر مخا

 ںیربشےک دیر پاای آ ٹول فرط یک جا اوور واار ا اداس ےک یادواایدرکر قم تا یکے یب پا وکس ا یر ز و ےن یارو یر کرانا تعاطا

 ۱ ۱ ۔ےئس ےلچ فرطیکن وک ن یا برعےک یا تو ےک نت ےک
 تابجج لغو داد ڑ وم ئاز کک ناروا درکرلمتپ نئا ےن ساذقت اکور ںی ےک ارے اے لوھ وتایک مق اک ناچ رفحا ےن ا بج ںی

 رونے یم نا یا ای ال ےل ےک ےس رک کام کیک یم تمدخ یکن اسم احوکن ا ل ولی نا کیک گم گا رب دیما یک ایماکف رط یک
 امور درک لاو لاک کود عو ےس نا ےن لات ئاپ ےک نیش بارک یو اوخداد ںوٰ ھت اب اکر وص کس اوج روال نم

 روا یک ئاع طدرش یک کرم یبا م ۶یک ا ےن سات یگ اپ ےک ناطلسدعب ےک ےیل ناپ دیع قلت پا ےگ لج ییا رک کوک کر تارو یک

 ۱ ۔ےت کن ی شاد طور ش یک درگ آش کس نا

 اکا ےن اے وے کاب ےک آے ناد ڈاک ےک ےک ےس رضایت ےک لور اکرم بر تروا وج وک ن اطا بج را

 داش بام ےک یوم یاہو کا ہک ےس یاردایآ اپ ناسا ار ےگ لج نادر ت کک ا ابدت ایا ب نارا نشروا ایک ب ق ھت

 Ea یوم کی اےک کر یتخا تع اطا کن اطا وردا یری د احم ماع یش واایکل وقت تاب ایکن ا ےن سا ںی ے رک

 ےک سا خم ےن سا وف ایگ رایتخااب رب تبایق یک ن اطلس ہا رخ فف نب فا بج ...:فلغ ٣ا تافو روا صفق ٣ا تواب

 باس ار ايم شور ف ںیم رز ڈرتا ےک رھخم:وخروایکر قم ن شا انپارپ ساوکل ا ان ا ےن سا تاب درکر قم یحتریمااکط فن تا

 ےہ وخ یا ےک ناروا ےک ر رق ں سپاس یا ےن سا تہ رک اسار م ےس لاردا اجرک اپ زات ےک لولم یا وو ک و

 سات شاید بیخ ت کک چوک وفود نا یم سن اھت ف رط یک کب وقتی ددرواروزیاروا ولی نیاوج اھت ںیم کیکب حاکروب شک اوج ایکو

 ری ےک پاپ ےک کارا ایلر کش اخ زو ل اوما ےک رها فرط کر قزل اس یاری و لاژ ںی ےن اخر یق ےک رکر ارکان

 لونارھگےک طفل ار کفر سو تل ار کن ابو+ عن او تع اطا یکی اروا تلات کس ا ےن سا ون کو کنی لت ےک سج

 قیر طلا باکر یکن اوج ایم آں اپ ےک ناطلسدنار ھی یلا نب جا ےس سیم

 ےس یادو زرا کت میر انشا کلام ذی آذاقایکضق رپ شن لابج لب... مش

 طر گور یما ےس یقاقناراایکرر قم و ےک ےک یا ےن یا ای آل وخ کے ورا قد لوکس سرای وای فو رس راهرو

 ۳ 4 رقم اب ےتاےس
 ۱ 3 ۱ : ۔یدرگررپے ا



 ارت ناروا رب رب ی تیرفا لا rar مص. ل ....نورلغ نباتات
 زوج تعاطاروا نس رک واخ ا وکم ںویک یکی شروا زا زاستس لوک سکہ سهیلا تاچ هد سر شرم پچ لج
 کول ںیم لوھ ںیم مق ےک ہٹا تاک رکن سے اور کسب تبع سشوار ق یا فرط یکتا ےک لور

 ارز ار دی تم گلو لا جا فک جوج ایک لقد ےس ےس اورد اےک مق لیا ےس یاو اپ ےک ا
 زوااید لاڈ شیریق سی روا ای لڑکی وکں وی اپ ے تہی والا ےس بمون ایکو م وردو اےک کشک تس اپ ےک سا کڑلددااب دور
 ایگ خاک ہاری حا ےک اہ و لکن رش

 ےل او ےنرکیدانم ےن سنایا درک لی رقیه« لاو سرش سوار یک صفق ات تعر دو تر او بمچ
 ںترو اپ ےک ےزاورد سج لوٹ ےک آکا روا ےس رک العار ایلنا ےک یکرا زہ ےس اب لاری 1م نیو

 لا ے سا قے ےن اپ کسر ديوان لو اطاق نورد ناگلدماد ۳ یم سا اےک
 مام یوم دا بیند رو یکن اروا ےگ نیم عن امام کت رس ںوکواروا ےت رادلاب تہب لونودود نگ رد بسی اوت روم رک

 تام کس لا رای لا ژل فسا ریق سارا يا ت الام ےک یل ور یک اوو ونار کیت کس فلط نیہا تقو ساوک معمار
 تروصورکد 7 اق لک ااف اک اروا یلرک ل اش لب تعاطا یی اوا ں ورش ۷ ےک نام ھت اس ےک یارو ایک ایتغادتی راک یھب
 بلا اشنا یر آم درک اک الا

 س ںونا زنا ترش یک اپ ریل اش ست تم واک یک یک یکی ب شی. :تبیلومشیکس ا سی ناطلس تنلعلسروا سیاق
 ابا ےک تیالد کل ناقہکےج ہیرو لصا یکت سار یکن ا(اگوہ سی لالا کیا رک اکتیلواروا بسل: تالاع ےک ن ابی تن یگاتہپ
 تواخب فالخ ےک لار با ےس نا ےس اا بج ےک وہ یتا ےک کاری باگ ہ ےس ایرکزوہار ما لام اکن ا شی سلم. مایا
 یکن ا ےن سا ذی یاد وخ قی فا ےسا بج ےڑب لپ چت ےک سادواایکل وقوکت اب یکتا ےن ںوعآ اب توت ست رک
 اد 2 نوتفروا ذکر تقارن لورعرس لر ت موب چ ایلر کک لا ئل ےک یارب کی روش کل 9-۲

 فالخ ےک ناطلسر ےنرکل ام یر توش یا شیوه ےن وہ فرطیکیراتعدوخ ذو ہ ماک ان یم ہلباقم ےک ںونابرفان ےب یکے و
 ںوگواےرسوداومےک ناروا ےس علا تموت اردد کا ےس ی فرط کک اح مظحاروا ۓرکت لخادب ےک ںوی ۷ ےک واب
 یکرسود کدی رفا وبا ناطلسرھچب اھت میپ ےیل اط ےک رح نارھاکں ودحرس یل فروا ییہ میشت مول وکی حل اف ےس ےن از یو ےس
 وکں وچ وف یکواولارپمپیٹب روا ےن رک باقم ےس دحرم کیی اجے رکج اک راست اروم یار لس بی صفی و نت وب ارم

 ی کفر تم کت سایر کس لود لای للاخ ےس ےک فرط یکی رفا داس ےک ارس صدا لوس رد ےک
 رو هوره رگ زا نیش نام کا لوٰدد اھت تا یئاھ اکیس ا نوع اکیا مک ارادت
 هاب فر رک تومن ووجوم عج را ناطلس تقوا اب رواعس کل اه ژچ قیاس کس ون السا فسا چرا
 ( هاچ رگ راک )کما دادی نوک یج ست کن اطلس شم

 1 ایار کمو کو ایڈ ہھکے سر ناگ وکل ورادرص یاب نا ناطل وے ٹمراخ کس نیز دیک ناسا نساوباناطلسےس بج
 ےک سا اق ےک ےن ات یکزایتےس برقم یگ ناروا نگر ڈوہدتایلر کف رپ اےک رکی اھ ڑچ پ ہصخقےن سا بج ےت تر ےترکت اب شی
 رواوکن ا ےن ںوپنج ےھت دوجوم ید آمر کےک ناطلس ںاہجایگالچ رپ ناپ ےک زاغس یک ا اپ ےک نسئاولا ناطلس دعب ےک ےنرزکےس کاپ
 ۔ایاتبلیسواکے ناچ اپ لاو پلاس لوخارا کز ادا ببوخ یک روا ےئ د تایطع بوقوکل وگولےر سود ےک ساق

 ےہ ےل راف قا ےس ناری ان یک ٣ی راد شرر وار پعےک ناطلس فرط یکر کوبا اطلس روا تیلور وای نا نااطاس ی
 کرمی ود م واکروا اکل ےک ا اومن کتنو یکدم ت وفر کوبا نااعاس رھ یک گرو ےس م اختاروا کل وتو راس یکی ا ےس شات اه



 نار ےک ناروا کاتب رب میرنا یاش rar موصل... نور نر

 aE ا را نل ا یت ;UE رظحاروای ثوار تلاع

 - 1-2 فر کور ات روا ےن رک کے تع اطاردا ےس وم راتو سیم

 روا یک لسارملش لب 7ےن ںیوکولےک ےنام زس را ےک یب جلا ےگ وہ یل اقرب ںوتسابر یت اپ ےس تہب نئارود سا :اراکٹھچپ ےس ںوھئاب

 توتال و کن کارو ايشان سا کی زاب نا تیس وج کک اپا
 ایگو+ توف ل1ے کج اھت یھ داحس اکل اوج زم یئاھپ اک اء ھے وہ ےک ہر یے بو کے ناپ ےل فرطیکں ویخاب ےک لاروا ےناچوہ
 رب ہفتوں وب ۶ڈ الف ےک اطلس ےس بروا کت لس اروا ےک نا ےس یا روات ےک اس لو ایگ ورک ورا
 لورم ون ورا لادن مات فرط پال ساواک اپ کس نام اهن تسوک یی رفاروا ےن رمی ل اوماروا ےک
 عفا کن اتا ےک ناوجایگآ ٦ب اتے لوبو لوا کے ت ں ہی ھے وہ ےس زور جوق فرط یک رات پا سایلاوبا ناطلحردااب لہ ؟ ےس
 ےل اچ وم دتا رد ےس کن ا است کام ےک یکدم کاور پ ناروا رک رتن روارز تب فق ےن ای رکا کک ب مت

 ہوا ایکو رعد اکے د ناروا لس رک اتا تغ اطا ے فرط ینہ اروا یکی رلج سیم نیہ لسارم فر یکن اطلس ےن کما پتتو یا کب
 ںئاود آران < سارواابد چن لماعماپا ےن یکادواایدرکاداےسا ےن اذن ایکربپ )اہک اے یا ےن ںورک اپ ںورکو اش سا
 ےس دام ح اض لاردا یوم ایپ یلارخ یم تول یک ار ای درکس وو ےک رکو رتو ےساروا یک دک ےس ااو
 ریما فق ام ےس ںوہا یک نے لئاروایلر کور صام اکی ادا نگ فر یک ار گوہر اوسووروا ںیہ نطکسااکب اب ذوج یفدرکت وان فالخےک لا

 و 1 اد ےس روا
 یب قم لات یا تیکه رس نا اے ساسی مارک زا سرش
 لایا لام ا رد سن قی کد شر ےس دوا یکش رافس یکے ن رام نو ے٢ ےک ہرا اکی اوج رول اےس ںوزادپ مشب خاک
 یار ایکو ہد رفار یگ کن ا کن اطسروا اف فیل ارام نارنج کا ۳
 ندا نا رت فروا ےل تایطعےس نا کتں اہی ید لاڈ اڑ ککزور یئرہ اپ ےکہ رفحلا ٹو جرم لار
 ۔ےج ے یش ی رے مروا لس الواو یک سل

 سینا برا مو رام بیا کر کل مارا ےن یک روا یگ سیاق اوہ تو تس نلاور هدر... لی 0000

 کس ناشران کلا برق نام ما ےس شی نا کل سر اتقا تع اطاروا تاقاط یک ا ےن ۱
 تردعم ےہ یکن ئاوکں ا ےنپا ےک ےک آے پا ےن یاايگف طلا یرلبهد لب ےس دا ساقه سل قشاقاس
 شرور روا رسا ےن یار ایک ںی او جارس ےک تعماطاو دانا ںی ےن سا ذ ےن گ 0ئ  ساددردا 2. رک

 ایآفرط یر شے یرل هد الف گن اهل سواعس لپ کلات بایذ با دادبع اترا یش باک وو روا ایکس کنرہاپ ےس

 کد سش یاں ہر عقلا ےک لا اسیاروا

 رایقفاتعاطا یا هذسرشلا روا اي شب  تمالروا تانکر کس تارا... اد فرط کو رفتار حب کس رپ سی
 جی الط یکی رادنرطروا تع اطا یب او اسے تما نہرو با میو و اح رواایگر رقم یلاواکس اوکی ید آک یا ےہ شان ذیل
 اپ ےک سار طا تاب الو انے اے ںاوتایلرک روھ لکت ا بج کب روو ےس سا “اےک یارو کو
 سنا ام رازی اید کس تب رب نچ رها ک عرف جک آل ارپ اد اس ےک تعایطا ںی ےن ں ت1
 یک اوج: سم یت “رو رت ج رہو کورس ےن 1 اب ٹا سینا ےن تباث نہا رے ےل سٹیاانیب روانی اک ناروا ایگ ہ توطوورواابلآے س توم

 -ایگ آں یئاد فری گو 2 مزو لما الباومگ یار ےس ناطاہ بج روا ے اچ ن کب إذ زوج ںی تلافک



 نار کے ناروا رب رب لیفان far م م لج نورلغ نا راج

 شست ل قش مم ںومالغروا ناماسوج ہفت اکت باغ نباے سٹ ی ناک اروا یکم لاو سیم نا ںی زات وا

 اب تیلور اپ ےک سا ین ١ےک لیٹا ود اڈوادب ےک را قا سی رکا روااھت اپ درکار نوک تاک یا ناطے یخ پا ےن ا

 وک ویب پا ےن ںوہناواایلرکل دون مرا ایست نو نیت اک دوا کرک وقت اب یکن ا ےن سوت آے وہ

 -اہرلاع یی اکن ا کک اف ےک ھے هد لاع لاک ناارلفروا یلایماکرداے د مات تع اطاددروا یئد تی رت کی رادافو

 فرط یکت حعاطا ےک لیا واد الوا مج )ای آں او دعب ےک سٹاف ناطلس بج :تع طا خروج راک ار لود الوا توان
 وک وہ اتگے ےب ےدڑپ ےک نرو ایفل وقواذس لا رس ناپ ےک سا سد را ہدرد ا ںیہ چکن اح کوک اح ےک ےن رک عن وزن

 7 رہکب لط ںی یکے ن رکی رادافد ےس نا ےن لادواایکب لط یا ام رولا واں ڑی ےک نارپ ےن کرایا تدح طا ےن اروا یدرک اھم

 وج فیلم ےک ناروا کوہ او لوا روایت یارک شاز ںوہنا ںیم ترب یک ں وت کا کنج کل اغ ےس راک
 هدرواايگ یاو فرط کد رظکا ھوا وھکل یم ںوقااعےک ییرادلمگی ٹا یلغار ےن یارک ںی ےگ تام ےک لا ےس لت می

 ہے اتا ےس نا ےس ےک مکس ا ےن ناطلس سیٹ ںی کل ومو حار اتیا ت دات بستے ر ردا رک ج اے لاک نئ اپ ےک ناطلس
 روک تا ےک نا ت رک ی ب بوق روا لول نیروی نا تل 2 2 9 3

 ہک ج )یہ یت ںیہ 2 6 اعروا ےن رمکر ایا فرخت سیا روات 2 اتو
 ںیہ لوک وہ لا فرط کے اکا رپ ن ےس یب ب وقع وار لو لس تفت شوک کادو سبک کای

 ہاگن کلا یکل ا لیٹ ہصفقیوکں رافریها لو نبوی سا باہ رد پ تافاضم ےک تیرا روا یوا ےک ناست ا

 کج شلاق ذرط یک ازاروا یر ایقخا یکد مے سودعب ےک ےناپپپ کک

 ۱ روا سکوی ادرک لس مال اولا ساپ ےک ناروے یھب ئے یکم ام اروا بوقت دوروااوہہن لسصاو یھکوھپ سی اروا

 ے ناطلسوراپود ںی ےن بوقیروا کوہ تصادنورابودرپ ےنر یک تس تماشای اچ پ نت ار یارک و آوا ما

 حرط ینا ے لساایکرکل وت سی ا ےن اوقات لالج یا نجد ایر نا یا عن نمر وس ےپا ےن اروا هان رک

 یک اک اب یکے ن تیک ارپ ناذس یار ری ناروا ےب د نا سیوکی یک اسا سارا

 ےل اب 2 , ےس ےک یر تماضر

 یا ےن لذت یو تدف یم ہ کسب لولسی نب یم بج کپ ںیہ نام زا ل. افر رز واک ٹ ےک لوکی نیا
 کل تیز اس لو ادم حا ددوا با عا توی ےن اکی رکنا یا اد ایچ ع
 تم آل یم تاب ارم یار ادراک لر نایک لا کر رتکروان 'ناطلس ذی آل اس اک ۹اب ےک سا بس

 ِت اچ زا لب لات چ اش نام رز زاید آرش اس راے باطنی تے

 کل شن نیاز کلا فارغا لب لا "وار ادرس ناتو

 ےتاروا کدو انب ےن ی ی رک اار کک بلاط نبا یک 2 تک درک ورش لج سو

 E وج ےک ارگ رزق لو ناروا یب |

 یک ادواایکت س ات نر اساس رول ما سام

 ےس ناروا ول ےک نا ےہ ےک ےن رکج ےس لشگر وارد اتانب تسدو دوکب ارم وو روا ایک وکف رط یک جبر ارواایگر ددوکں پرور

 در ےس اے باہر کک کل اہے اید مار آکر "زور ی ںکارواا رتا ںیم لک دی سوو کک یں اہ اک شو وخبلجیک ناروا ل ار و لو

 اک وف ےن ی را وتا تا ںیم صقق وو بج روااھفا ےس ے دارا اچ رواہ ی



 نار ناروا لاقرب ب متی الاغ ° موسصح 2 نورظہ اترا

 باک اروا یئاھپ اکا بج الچ ےک رکی ریت یی ےک نای توماس لاو مپ یک لوس کس اروا لس
 ماشزور کیارواءایکہ لے فارطا کس ا ےن ںوج اين اس کا ا شریک اساسی تیز

 ںوہندو ایگ چک اگد درا ےب وکں وی یاب کل ول نادار کم ور گج ےہ کے ن ںوہنار ےس ےس نج تسلا

 ےب نپاور دن ارور رو اد شش ناطلسرواای کس یم ںویےک ںیہ ۶ے وہ تاج اج یبا وچ اے

 ۔ایگآس نے ںاہو سم فمن ےک ۸4ئ ایم اد فرطیکہ صفت وٹرااپ ایپ لیٹ تا اب لاراد ساوک

 باقم ےک ناتا ےک ںوج وف یھٹناطلسروا ای آں یئاووراپ ود ےل ےک نسرین رز و نا اس هر... ارادو رزوآ

 قلاب بجا رخنإ ےرزوت لئاروا ال سخی اک ا ےسا لا ناف ایٹ و زیاد فرط یکب اردو ای سی

 لی رصفقس ا ےس یا کد الطا کل افا روا قالاپ یک ا ےس یھب ےن سئاخروااسوکت اش یکن ا لا شب کتی لرد

 دتا ےک ناطلسو روا اگے بہ لنک زہ درکی ھر حس ایکو شارات رمضف آے تاج لا وت ای گایا سرک لاڈ ایہ ےار وافر کار

 ےراپ ےک لا سہ اھت اب دراخ آےک تہاجنےس ساده رک ات لینوکس لاوجاب دانہ یلاواک زا رکذ ےن ناطلسروا ایکس

 ٠ ےک ناروا بق ن او ےناج گپ ےک ںوب مروا یک صقار بوق یک اروا یک اہم واک یک یا ےس ساروا یت سرد تسرق کس ا ںی
 -یئگوہ تم تموکحی کس ای کک کل اہب کت سناوس یتا ےک ءارعا

 دوایدا کک ےس لاپ دایک اش یم یرارلمکی با ےساےک کن سیاق مج ما 1 ناطاس امو کن اطا فرط کا

 روا یگ کا اٹیب اک اروا ےک اب انوا اکڑ اکدتا یئاپ ےک اوج نشیب حوا کنملادبادرس ےب ےک نا ایمگف رط یکن ارم

 گیم فار مای اک ا یا وا فرط کن قلاب چ رکو اخت ےک یک ےس ا ورک ف کر ایتقا تم اتا لاکر زوے باعد لارہک

 ےک ین یا ےن ںوہنایدرکرلھچپ ا ےس ویک ت ساس یکرب روا کر ادرک کت اپ الان فست لا ارد ےن تعامج کیا کش ل۹صا

 ںوہنا؛ ےئ آھتاس ےک باوا ادب ت ھدررقم یادو انچ ےک ےدعد ے ناایکل او ںیم ںویتم کی اذوا تافاضمےک سیا راں وشام

 ایر ر شرداید دکل ناک ےک ا ٹری وکر الا روال درک رے اورد ےک

 ٠ قرش بک اين عرف ںاہو حرر ط کف السا ےس اےک کنڈ رش ےن باحولادبمع لای “روا باحولاربع

 ےک من کس را لپ هک کام ےک افاد خالاپ اہ ر مکھی ی اع رپ سا ےئل ےک نیل تموکعیکر شے سراب کرکے 7

 یک ا ےسا ےن یا ےدیدوئاقرپ اےس اد: د لام ےادواایک ان وما ا ےن باعوا رپ ا ےن رک یتش کل وص کک تموم

 ےک ےس رنو بای ذج لمم بارلا ےک اشارا ےس کپ: یک ےس راب ےک ت اط اوان لاعا دورا ریت ےن زوو رع ھے او

 چا نال جک ال کور ےس ےک داوا اطلس س میا ےک تعا اوووچ خارش و روا اجوہ لایخ مج ےک ساود کا اگل ےن رک رر لانا

 ۔اھرٹب ےس نا جو یک اشم س

 رک رحب ےک ےن رات تا ۵ 2 0 / 7 :ہلھروا کی ااکن اطلس

 اٹولوکور گورا ےک ارد هک 2 ایھتم ئل ےک ےرصاحم ےن اوقات ںیم سیا قرون تساوی لب ہہر روا لمترم سا

 ےک یار ےس نادا ووا تہ کلامی اوج ٹباق ں اہ دتا س ےک ںوج یا تر گدا ریو او: اتر

 گاج تک ات جو یو دب روا ےن ول لوکس لایت لیلا ر ےک انا لم لو

 ہرصاحپ بج للاحرب ںیہ ےتاجوب تمسردنت سز یے ںیہ ران ت اقوا شوا اھت ترک ھی د ںاہو ہو ےس ایکوہ رود ےس تبنر یکدلادنود سی

 ےچ اردا ید نامار کوہ یشار ےن ایک ب لط اماروا ییدنم ضر حا ےس ااطاس ےن لنا ذا آل یخ اکے ناچ وہروصحکی کن یواین لوط



 2 اب اس ترا فو تب نار کے ناروا اقرب رہ یی رفا لا ^44 م ب .نلورظن را
 کیک لاپ ےک وہ تسرد ت الام ےک یکن بارو ایمگ آں یاد سو ےک کم شی عا ناطاسروا اکر وج ےن د عج ارقوا ےن کر ایتخا تعاطاو بس
 ےک ی کرک رھ باک یک بان ا یش اچ اکا

 اپ ےت عئاجرواہدیورگےک لا برع اھت نارمکترب زو رم نور نت... ازآل او فرط یک مولحی ٹا شیرزون اک ما
 یگرارکھگی نپاوکرز روا ای دان یلاو اکرم جوک م ما ےن لار کل تاب که فعالان چپاو ےس ںسئاق بج نئاطلح
 وو کک ےس نلاطلسروا اپ ارکراوس یش ںوداوکےک لوٹنا ےک کب اقف ےس وک وارو یبا ےک اوہ ہیٹ دوک لعاب تی الو یکی ا یھ ےیل سیم
 ور طب انس لاری اد فر گراد رھخما ےن ناطلس تاچ هدناق 7-0 رھخ ا راود
 استیک ضا بوغ ںیم تقی ارواایکم اکبوخ اہو ےنای رکز؛ یکدر پس یھجراددمذ یٹودازف دحتاس ےک سار یل فرط کر ف فرصت
 یر انا وي تیالدکلاداو+ اجر شل

 ٠ے ےلل تایفعوررقم ےس رابقتا ےک جرم سی ہتطتطت کو وو ....: کنج ماسک هاو یک ارا مع نطق
 نارنج رقم کت صوک رصد ںی ہہ یا ےس ےگ آکا زر ہی ےک بازلاروا لوک ںیم ںوھتاپ ےک نادجقاس ےک ہمتام ےک تطاس

 فٹولرواداسق سی چشم ےک سج یہ مکی دم آے عو یک ایکس کت شک زا شش لو شال لس برتر اد مک
 نیو دروا؛ یگ آی کں یم جرارخےک اےس ںولاس یک اتوا فرط ک اتے میا ںی کراس کپ اب ےپا بج یت ارباریمااوہہفاضا لٹرام
 رک راي آنا اپ ےک سار یاد وت گام مانا روا ےوہ ےک ا اپ ےک لئاود اول ےس لیا بج ایل ےس الہ ےس لوقو
 العا اکے رک ج تا ےک لند لوب رکن لار و ای چ فرط ی یار کر یتیم ےس کا ہو واوا م اکے س فاصلا یم تابلاطم ےک ںورمع
 ءاید باب ےسا ےن ںویمد اےس تہب ےس ںی لوود یا روا یاہو ذےک ناروادلوا یکم نب ماس لیٹ ےک رک واں ونک ےک ی اک یک
 ےزڑھھجنوروا ال فول لاوما ےک ما وعاید اپ وک وتیھک یکن رکرام ٹوٹ سیم طط لاول وق یک اروا یکم ایت ںیم دان رکل کئے ب وت روا

 مطب کلا یک: ت رفع جو یی ران ہد لہ ڈر چپ ء ےیل جت اسکات اس کس رک لو روا لو

 ے ںونھشہ یدووز کن انس متری رک... شوی مقر رم لس دون بم نکا ارضا کس سا
 نیب ھت تشکل ا تی ابا ا ہایک مجرم سار کل یتا س سرما دلو رگ توانا کن بوت روا یل رک ود
 ےک ےک نج ےس نا ےن نلاطلسر چن ایگوہ زن سوباء یگد تسکتےسا ےک کک جدت اس ےک میڈ اربار بما ےن ںوہنارواایگالچ اپ ےک بوق
 تااقمدرس ےس ادارات باز موم کیر ںوہنرواء ےگ وہ چال ےس ےنآفرط یک ادا کس نر یاب
 ےک یل نیا روا ےک ناک سس لا ادراک تیک یم فارطا ےک بالا ےن ںوہناء یی مارو اپ ےک ناروا ئی آی.
 ےک رود ےس اسا ےس می اربا رم اروا ےک ل فرط کل ولتاو وا اج وہ بارش اح م اک ا ینیگدد ےن ںوہنا فالخےک ہنتف اوج عئایمرد
 متین بقا نر اونم نم یخ وف یکل ا ےس جو یک ھج:ایگومہ توفرکوہالتب یہ کیا ٭د ی3 نل یماءایکا نھ ےل ےک
 نما سیم ش لئارواایکرایقفا مایق ےئ وہ ےترکر ایا یکرازنپ ےس فلاتر وا ےن کراہت اک مع اطا ںاہد روا ایک یم اون طلا تا
 لات کب لط یکدم اضدردا ناماےس ناطلس ںیم سذ ےن ںوہنا ےگ وہ تسرد لاوحا ےک نوتساررولیاعر لب ایدرگن العا اک راماروا ناماو

 تل انکی کی ا وک ئے اےک ر ہشام ال یس ےس د رفیق ےک کا چ یوتاب ےس اردا یری د کد نماضر لپ اروا ناما ا
 _ ےک تسرد لاوحا ےک اروا لایک مو ی طنطض ےن سا یب ایپ ئل ےک مق تمواک یکی اروا

 لاتے ےک مرر شیب لا اح تموکروارہلخ حب ےک مت ان < تسوک ور ےک موت ذا کہ ےہہک یراص رفا
 ےن ںوہمنارواءایدرکرپ کا ضف یکی ا ےن ںو ڑی یکرکہ ےک ناب ایک بق فرصت رپ ےیلقصروا تردی شاد سوا راج ےک یا ےن ںیوہناء یاب آی
 یکن یب دعوا قبال تام یا لند رود لرد کک اروا ایمر کج رپ نارکک آے فرطیکل تا سےک ںیقملاتیب رواماش



 نار ناروا اقرب رب س تی رفا لا خ ۳9

 کس یت ام اک ا ےس جو یک تم رشک کں و زا روا ںو یم یرکب ےک ا کت یخ اےک تمرات

 فر ؛ ےررود ےس سا کتے نام ز کیا ے ی یترگہ ےک برقع دار ایکو ہ لئ ہافوک

 ےن کت ںدرش ےک لئاس ےک ہقیرفاروا یکن ب ںی زا ی کروں 3 نوش لفاردا

 کرک تام آلو زا ریتم :ایدرگز اغآ کص ١ل لاس ےن راجہ ناروا ء ئی جسم ۶ے تببڈ ےک ںوناممسم نل ےک

 ےس لاپ وچ وج کا اج فرطییزئازج ےک ناروا خفا اوس ب تتو بسا هرجا سپر ےک رک اوج راه هک اروا ےس ڑیپ

 بوش تر تلع ےک ےک تای رور ی اوو بج روا ےک ر جگ ںیہ ریتروا مئانف اپ ت2
 روا ںرھگز تازےک

 کس نا ین مونا ی یوم لکم ےل ےک سا ین ادا یک + تو های تب کو دقت 7

 ر کاک شتر رفا اپ ےک عاطلس ےن ںوناےک یدوددوچواب ہک وہ کئے لرپ ےک یار رتی آو وروا ےک رب ےس تمر روا تراز لو

 ےس لار وا ےن رک باقم ے وتو بت کن وقاوج ےناو ےن بلا روا وت ےب ںیم سول 1ےن ںوہناروا ید کیا یکن ا ےن سا

 یک ےک ےک ےن رک شوکت اوٹ لئاوکس یر اذوا اے سا وی پت ک تن اطلسرجق یک اج کن ا بجاراکپوکےرسود

 نادرابودرواایکب ولخ یکن ا ےن عرف

 یر زمستون اسد

 زاری

 وکار تو کس توس زار اگر و اے ڑی یچرھب ےک ہدالع ےک ناروارہقولشر روا حوا ےک رکی ار رج کرم ہد کپ روا

 لا اپ ےک تار پچ ےن ںوہناردا؛ءۓ وہ زارنا سس لاپ و ھن ءا وہ لار سسر رع یل اب ےس بناج یکی شمار ووروا ئی آںاہو

 ادر ںورداہب لںوزاباج ارکان ہ تم واکس نا نا کت مو یکن اوو کک تں اہی کاتب راو د کیا ر 5

 بیک فضا تبیین وا شرطی ںولاوے آل اپ ے2 ناے ور وام روا وز اپت ۳ برنج

 نار امن نسل صاح باوٹرواےس ید ےن لوس ور راس مث ارت کاور الو یاب فر یر رب

 اروا یکم تمرر وت یوا ن اطار بج ےک وج ام رفا نایمرد ےک ناروا ی یک اپ ے اے اول شیوا« کج ےس

۱ 
 تا وجے ک برحو ا ولودوجوم عمدی کار

 چپ نا ے ںولیبعن کش رھپ احاج سنچپں یم لکم رافوہار یم یتوہہی ترضفددم یکدنیار گا ےت ےگ

 کم ےس ارو داوم ےس .e سا ند برود ووروا اب ناصر شون ےس
 یکی واز مدد یی دم لا برو میاد

 روا ایک لاھ دتا یوکس ںوہنا ورک ہئاو تیغ ےک ناوکرافکےۓ ت یگ ناروا ے لب هتس مد اما دیر ل قزخ

 ےن ٰیلاھت شارو یگ سوتی او وو ادرک سردار ا ےک ا رک مرم یک ں ولیت سویا یماروا ایہ یئاکوکن ادفنےس فرطیں جوف

 نایکاد لوگ دارا ےک نارد لای ٤ ںون سی

 ےگ آے یب ےک ناطلس لن ےن رکواہچ ھتاسےک
 لش ایگ رب رسا یت

کاور در یاد اک اوریا یم ےہ اےک د زب صفت _ لایت ناطاس هری اک اروا تواب کے صفق
 

 یورو ی سوک کن اکہ لات تاسیس سقف تساوی ناسا اوج واوم

 ایکو اسکس نقل سو ر ئاڈاربع تملک یک عطق ےن ناطلس ںیہ ایم سنو ےک پاب ےک سا شوہر وفات مو

 یادو ےک لا کی یک ا ےن ناطلس دعب ےک ساہاب ر اوا ابذ گری تم تاون ادا ند ماما سوکر و اےک ناو یل وکو وک

 ها
 دنا سا نو راس کس را کرسی سایر. نواب نا بم

 لات بسا لپ ا ےس ایک ر کت تع اا گناطل هراپدد شک اکیا پاک رز ےس یک رتا

 لئی دکن ترک ارز نام نرود بر رھی وقف ارواایدرگا افصاکن ادوااپد



 نار کے ناروا لاقرب رب سش تیرا ل 4۸ ر مر نبرظوبا ات

 نادیم ےک لا لم فصن ےک ج۹8 ردداایدرکلمترپ ہصغتر دا ایک کن و لپ سرکه دم بار ارد تیم
 ا نااج ںیم

 رد ساب < می زکر مم اے ا ہد کنار تا کن لس کف
 یس ناطاس نیک ابج لب کولر یکن اروا ےگ وہ فاص ےک نا ےتتادیک یی درکک بول وناوچ
 سیب نان نر مانکن ید آیا کر ملا روا ے رضایی یا لا کس ورکو تے ےس کا ایل ےک
 س صفق مو بجای آل اپ کس ندنیدرو ایگ تا لٹ فارطا ےک بارلا اچ گردد تبلت برخی ای ایک چ ےس ہصفق ںیم مایاےک

 در اساسا ساکن مار
 ے رکوہ ٹھک ا ےن راقم قت ایک ولد ےس کا ےن ناطلس بج سی اد درک قرار جا قلت تا ےک سا بج رھپ

 ت کر ریما یک ات ےڑپ لا ےک اوج اے ان زنا یا ےس ناک ےک ناور کد فرط یک وبرع ےن ںوہ اروا( کپ د ترابا
 رہا ےکرشوحتاسےک ج وف یف ادوا لاج ییراددمذ یک افد و ےک نا ےن لیلا وئادالواریماچ فو اهدا ےس لھ ادا
 ہوکہ رپ گم جود تب ےس سا ےئل ےک ےن رکل ت یکایک نل ےک ںڈنوا نا لی تایج اگددم برے روا گلم ناطاست

 پلک اکو کارو ایکس ناھپ اس طب پا مسکو فو
 ےک سا یھیدرواءایگو ہناور سذ ےک رخ ایسی فلوورواء ید یش اذ تسکین ا ے لارک کک تں اہی اب اتر کہن ہے رب نا 7

 یکی رکود کت ل اہ ےک کت لام یر کیا ےک ےب ےس دایک رے اوس کیش سی بات
 فرطیکماقم لا سانپا وچ ڈ1 روانا نوو رک یک باکو ایف اخت ےک تع اطا پا ےس ناطلسروا وہ تسادنرپ لپ اوکل وس

 اند ےک نا ناما ن ر را ریا ع وب یمن لک 1
 سال 1 ےرزیرواایگوہادیپ فالخا لی ءارآیکن اروا ےک دہدیماانیب کک نں اہیای اے س

 اگ اب ے صفت عن اطلس بج دواابالد نقی اکی ئراد دار قادر بدو اطلس ےن سادہ اگل لے ےک ےنراز 7 ورم ےک سا
 ۓنام ضپےک سا اجیشکم اپ ےل ےک ےنآں یاد ےسا ےن ہصفت لا قی ی وو بج یی اھت ای دڑوچک کم باہ یا ت تا رو
 رم خاکستر اساس کس. نر لای« لات رشد روا دلسو ںی ےس نولاو

 یرت 7تن نا یر شک 1 لاعذچ اپ ناذ-لارداکد کا کت حعاطا یت اوکن اطاس ےن ہفت ارواە ایگ `
 -ےالطا

 ون ا ا اک ارم سس کنسرت
 لار ےک تافد یک تباش نیلا نار ط حت بج رواءایگء پ٤ مار اچ لای ےک اطلع اہ اک اون گو تولد بس رو تر

 ور دا و وکر کے سا ھا ےس کا ےس سیا ای آپ ےک ناطلس فلخ ییا سر راکن ا یکن ان
 ۳ سام ںیہن بینا تورا فی ےک آ اعد دک' یی در گرہ دسر یکن ا اھکرد ےک ہرمصاحم کن اکتلاس فی
 روا« ی یورک ت دافب ف ذ الخ ےک سا ےن ںوگول بن ءال ات کلر کچ سیم ف فا طا صفت ار وای آل جاو یاب کس پاپ ےنپا لی ج38 ہی ۳"
 شے اتے س یاو لوم ج ےن کام ےک پا ےک یا ت ایک دارا کے وہ لاو ںی یا وفارس یک ےک دب ج لکت ار ہد بج
 رواایکودعو یگ اکتچ و لر ید یلاداکس اس ےا ےن لذت ید رک یا ناپ ےک پاپ ےپارکوہ قران ےن قید گود ےس ےنوہ

 راقت ےک ل یتش یم نابزیٹرفا ےس سیم غلم ےک سا لئاع وستم وان لتا ےک لا لات اتے ک ںاوق
 تابوت اے ہی روا ے دی دولاب ےس اے ےل ہوکر اد سا ےس یا سب یک کد ایخے اطا

 موم ےک پد



 نار ککے ناروا یا پتر رب شتی رفا لات ۳۹۹ ۱ ۳و حب... مر ....نورظند مرا

 ہدابرلرقح ےن ںون کب ز اس اس یاس نر اگر کیر ایگو+ رات فدوخ ںاہوود سی
 یک رک افر ہں کمرہ ب یک نر ےک ساروا یر کر تڈ رپ سارواایدرکل مت تار وقار رپ ارگ تاک لاتین جا شوی 2

 ایک یہ امرت رر ینا ںاہوروایک 7کا6 واک کیک ےس یم اقرواایدرک

 رجٗاہھتات اج ایارکراوسرپ نور چت سیم ںورفسرشکا ےس ہجو یکداو ےئارپ ےک ںیرقن س الا وبا ناطلس.....: تافو لات وا اطلس
 لودعبےک اون ام اکی تک کر بوس If اب راک تامل ہلا 2 ضا ت شرت ا 1ں مش و

 تے تے". چا
 للارواایگا اچ اپ ےک نا لب لے توم یکی اوو قامت ئھب ےڑب ےک نا ںیمرہ ۶ ا ےن ناطسردا یگ ےناھکف وخروا ےناربھک ار
 3 لپ ےک اف ےس ےنپا یئھب یتا دعب ےک یارو ایگالچ کاپ ےک نا ل ےس توک ا و واھ طض کں وما یاب دعب ےک
 زور نمک سا ناطلس اب آل ےک تدایعی تر درک اےک کا ترک قو ںاوکا رک اتر ےتپا ےن ںوہنا سیٹ ےگ وہ
 ۔ایگومتورحب

 7 ورسوو ویش ل صاروا ی رک یم کیر اف وباب ےب ادا ل نابع ۳ےن ںوہٰات كيا ام یزو ز ںیرافوبا کل ۱

 کشا ںی ںیہ ےن ےک تورو لاب وچ مس ےک ارم لمسی کراس آل. وات کا مارا
 ارام فرط ماتم < تسوروروا ن لق لا گیتس بسے یارک اه سامی شل لا
 روا درب یم ماق ےک تصوکعی کس ب اج ییا یاب ےس اے ی اروا لاک بارب کس نوار ٹا سیہ خاوکں ویئ اھ ٹا ےن
 مادی یف ہت یم ےک سا یر سیر زن م یاب ےک یاری درک فاش ی تالا ےک تارا ری مد

 کپ ابا بج کوبا یئاھپ اک اروا ایگ لچ سہرا ل اجو یب ات ںیم طفت کد یاب کہا ر ط یا روا ایک مپ مق ماا ہو روا
 تست یک ھا کج اچ ےک اوج ےن اس لوگو ای الپ طط ےک تی الو کپ لس تا
 رافولا ناطلسوورواءابم دبی رج لاشه لوک زور نان یا یہا یک

 سرو نت تسود ضد نر کب رقم یئوہ یم نیم ےک فوج حب ےک تافد یک لاس نی الاول اسرار
 کس فلاح دو لب هه اشک ٹن آں او اپ ےنپا ےسا ےس ہفطنطق ےن روا! یماروا رنگی مکن اطلس تا اد

 ۔ںیہ چناب کم قلت رو ا CT ا اوا

 رواایگوہادیپ فاتشا نایمرد ےک تمولحرواےک سارے ڑہ ٹوچب ےشچ ےک لار یک لدی ںی ریما نرکی کی ریما ان یکے ت الع لا
 دوز ےک ددم یک اروا یف رک یب یک اروا یالاح ڑت رب ہنطتطتےس ناممکن ابردےک ساےجیر ما ربی وو

 روااپگالچ اچ مشو رکود روا ایکو لتس کی ا 5ا الطارپ ںوہ کد دیشی کن ےن سار حب یکک نب ےس ناطق رز کس اروا ی رک قود ےس

 نرم برعکس تارا کس او لاک ای ہک هایمان کروا راي تع اطا راب ود ےس ا
 لب ہور ہار سب ےل ےک ےنوہ اپ لگ تپ ور ادا ےنرک رٹ ایر ےن ںوہندوا سییوہ سیکجوپ شی عانا ت تداعسو ناایمرد

 رھپ ںی ںی یکے سا ید تا نیا ترور رو یک لاک ےس درک کک اک اکی وج یک نوا یاس لا لا جا
 نمی ےنیپا ےن ساروا ایک نو ےک اور ےس لرم نک رووا یکم کا تس ارب اد نرود تبع سم کب کیا تداعس

 نب یل الدا روا نامیلس نب ہطعروا سیلروا نب کس ویار کک حد او رال نمرات تقی ا نی یلع شک ہدواوزرواروصنم

 ےک کن است اپ سا ےن ںوھق ھباایدرکر فر کوک ما نیب یو اای درکل کی یی ےک سارا ید تستر کن لو یه مال



 نار ناروا ی اقرب رب م تیر فا یخ ۵۰۰ موج مو نورظنما تی زاج

 هایم ےس کارد ٹاک ت خر لورو ل اروا کج ےس ںاروا ےک سیو فرط مرا زور

 ایلرکب تخم لۓ ا ےسا ےنرھعب جاعروا ںیہ ر یر اپ سی سس نامرد ےک نل "بر مروا ےک سا شی مایا ودنا یاب ےک ساواک
 کل تں اہی :یکت یاح کل اھ تاس ےک شف یابد تا شش ےن ءاقہلاولا ناطلس تقو داشداب بج رواابد ماتم دامت
 ےس لوما ہواور دک کل راہ امر کک یر شنیجشوک اددنا ےک ےدارا سا ےنپا ےن لنا ذن ایکو دازااکے ناچ یک تے
 یاد ج یاو ںی کرار لیک ی لاوکس نا ےن لادواءاھت ایک یا فرط یک طنط بججاح روا ںیہ ےن رگن ای 27 ایج ایکو لو ایک
 هام کس هواوز روا یکی شرخ ےس سا می تتسار ےن برحیکفک تی ای اتا آے نکل اھب ھچک د یکں وم اکروا تاقتالمےس لا لی ئی ان اہ ہوا
 0 2-2 7 ر: اس نک یل نہ نامہ لسروادوحسسم نج کر نہ دتا س
 دیدم سارا ہدواوز ےن موت کل وفد ناروا یک اج ترابا

 ادارا ا ادا دوا ےاد ال اھ ڈو وے ییرادلم راو ہک ج لش ںی روض ل اج ےن ںوود نلا سم
 ےا ےن لضپنب رومی د حب ےک سارواایلیبپ ہدرا رہ مک ےسا ےس ںورادرسےک 020 سینمایی مقطع سس

 21 ایل مرا کرب سن وف وہا غ ۹ اسکات گیگ سل او رم م
 ف زر کس ول ب ے زر رو ےس یا ںی ایک ایم اک وسائل ےک تایطعد تاجارخ اھت پدعرس یگ توو ےک چ ےگ نب ب وتعب اس
 ءو یئاکے ال رٹ لغادروار رخ وماروا لاس وک تو کں اد د کا تے کر وما رب یکایک کک تمہ ین اوا ادو کھیپ ساروا باھ
 روا ایک ارپ ںیم ترغب نر اکر ھکن ب اروا ایگ حس یار ارد دما اکرب ےس! واھ شام فالف ےک رم نہایت اپ ا روا

 ےن ناطلس بج روا ںیہ ےک کن ایج وکلا ر لمت مک کج ایک سلاد دعب ےک لڑ اپ ھتاس ےک دوتا سرش ملن اطلس
 ندا اگ رس ےناج ئاپ ےک دھرم مام ناف قے آر ظن ےک تو :ا ےن بب بول دحرس اح ےس یک نطق

 نایک ورشنیلسل اکت ام پہل ذ ےک مصاق فان ایمرد کس نود

 دیس نکن لر کس نلاطلسروایدےد باوج ےسا ےن یئاد ےک نئاذق ایچ م اپ ںیم ےراپ ےک فروم رب
 برق سا وف ایکو دارا قلت ےک سا ےن لینرج ےک نافطاسرواایگ گا چ سبد فرش هدر یت ا ی تار یاو وردا یکم اپ ےک اٹل
 روااوہ وسلا تہبوکس ذی پاکر نہا غرالطا یکے اج سیلاو ےک رومن بج دوا اچ اوشو کورو دانی ا ایا ںوراگدھ
 فات اپ ےک ساک ان فسا ےس اے یارو ایکو یاش مش توگو یک روا ایگو ارم کس نیش انا ناسسمتبح اص نے ک یٹرزم نب روصم
 روا کپ لاقاشویاڈ ج۱۹ نبا ردا ھرگز ب نا رشک تیرا ج لاب ے ناصلس نارود کار ونک اپ ےک سادھتاس ےک ریٹ اپ اپ و
 رکاب سکیم ےل ےک ج ھتاسےک یٹرع نب رو ےس اج لن وفروا ابر لوصاان رک ےئل َ ےک تموت یا شیب ی مت

 بابل و توں دے یک یوم

 ررر ماپ بارلا کرا لم یک پاب ےک اوکو حاولا پتے ناطلسروا الا ےن حاولا ےک یاو موت یک احب ےک ساروا
 دیس نج نیا نر ناطاسدحب ےک تافو یکر مع ہاروا ید 7 رش تا ےک سہ یھب گاد راہی ریت یک اان لاری

 ريماروار اول ارگ جا ساری کرم ےک لا ےا روا داج یھب اک ات و مان اک س - ننه رو پدرم ترم کر سوشا

 یار وات گول اخ ےک بحاح بسر وب او ای فالتخا کلم ترفانعتس ہجو یکدس> سیم تم ےک اطلس ایمر د ےک محرم

 تر مس فارطاوآت موگو ج وان ایزلا ےن دحاواریخرو اوت 2 ےک ےن رک باقم ے ےن ےک ی اروا ےن رج ھام ےس یک اوکں وجو

 بکس ابی ساب فالخےک ساوا ں وج وٹووروا یل رک لور بجرن ےک ےن پا شٹرود رخ آی تپا ےن لادوااب ما کت عاطا یک ا ےھت
 لا اک تاب ایل مکه اهدا ارش یکے ید عارخوا ےنرک سر یک 1 ها سارا یت ا ا ر حاولا



 نا رک ناردا لنت بیر لا ۵۰ موس... تار. .نورظن را

 اوا INI ےس اےک رک شناس ےس سٹیل لاک روال ا یک وج ت ےک ںوگول کس نا فسا

 رک اددا اب لب سس روت ںوماک 1ا تے ا سیم تقو ےک ءاشع ےن سا و رب یک شاہ کن ا قات ےک یا بج روا

 دادن اس لپ هس یا نامے روت روا ایگ بارار خیر پاز ارش فسا کا الہ تقو یاوو ے جو یکس ورا

 اس یر رم نوشت ےن ناطلس روا اپ لت یھبن ونات اک نرمکاعد جل ےک سا ے جو یک ن رک یار تب یکدم وا یر قت

 یا کے پت دادع لاپ نامرد ےک روس نج فول یا ےک بازار واکس اپ کات تسکین :

 گرید نم ما ےک یا یک یاری رم یک دارای ورکر ر رنو مکن ون لا اي کاپ بکس ث گناطاسلتوی بجاعردا

 ااف ےس تقارب یک شر ےنپا ناطلس بج روایالچ مانا سم توکحےن ار درک ایر و روا لایت روا

 7 پیا ےن نس وان ناطاسروا اید ڈو سا ےس یا اھت م اکی کوج ب وحر نکے نا ےس ہجو یکے وہ: لم تم واک روا یک باغ تما

 ۔ںیہ ر ےک رکن ای لیپ که ید تاتو رعنا کل

 ومن ر ارن ی و یک نشر کل وت ا ےک روصن نہ فی مر ام ںی

 ی ارپ ایک بات اک ا رکو اغراب رہ ےن سا ںیم سٹنایکرگند عار خودام آپ ےنرکر اقا ور تسار شیرہماحم ےک تعناطاروا ےئلاڈ ری ہتسار چک

 کن ناس ےک ا ےن ارش لایت نازک شاپ ےک 9 ص2

 وا اف اے ےک مک ارواب ےس ےک باقم ےس لا لیٹ بی رک ےن رھا عد یباطم ےک ہنی رلطےک تنسوکں وہ رو یو زوم درک

 رب روصت لپ لات چو ارت لات اوت فرخ لا بوقت باک اروا یکک نچ ےس ںارواایکرایت یھب

 ۳1 وا ایسلوا تل نامی سریعا تک انس اردک کیش کات لف

 رو تس »را نا رواج 0 تاج اش ےل ےک گنج اپ لا شش رام نلت

 دا اتاق رتا ےک رم سیا کلا ل چے کد روا

 لوجی نیاروا ایک لاطم اک ع ار ر نار انے ہت رفع ےک گپ ےس یل ےگ اپ ےک ایران ےک اکی

 نا گام ترش ا رزلایپ ۳

 هارد فآ اتے ا سی شوا ےن فرم ب فسول روا تا گاھچب ےک آس لب این قا ب داوای آم دی یھ

 دوای درک یکم ںیہ رار لم نام یتاپ ےک سادواایلٹ ولرواایلرک کلک نا ےن اں اچ فرط یر فید ےس لاپ دری دایر او

 اسیر ےک شاخ ےکس ی ارواایدرکف رطب مک رج انس ناسا باو فرط کش نوت

 اراھبا فر ط یک مو یک رفا تک واتان کتک نا اوج رول تاچ يا وخ ےس راحو یک ت ایگالچ یی ےک برخ واش

 ۔ ںی ج کن ای یا لکا ایج اید رک لوم آید« یزب شو ےن سارو اگے رج گلدار

 ےن ناروا ابدی دل انا اونا ۳ یا تاس ےک تونیک نرس یاب ےنادداق مکاھ کش بار ا کج ومن نہ فسپ رو

 یکی اوا اروا ای دکر راک بت کارا رک سپس یا لب تار ابد فر طرق شاخ اوا ا

 جب ارب دوطنافصنم ساپ ےک سا قتاس ےک لام لاو ےن آے ییا ب رقم درکاید گا ےن اذن ایگ سوت روا ید جت یم یرادلحج

 یاس نا لود بسا اهل نفت لا اس نان لا بج روا یوم ر وتس ےک م اکا د

 الا شریف دل من ار کراس ران کن بوق ا ماد سارا نصرت یی

 ناروا آپ اپ ےک نا یا ڈوس ےل او ےن ھتاس ےک ڈبے سو شاروا ایا ےن ہییقعاط روا ےھت دوجوم لامعروا صئاوخ راگدرج وج ےک

 بوق روا ایکس نوری اطلس کاتر سیر ورت کن الا ید لپ تیا ےس روھتا م فس یز س



 نار کے ناروا لقب لیتر لا مس
 سارا ات ےک سی میر روات یکن احا کا ھتاسےک نا لا ناطلس ےن روصتمب روا کس لایت سس سا ںیم تیعم یک نب

 رس یر کای اا ۶ ایپ فام ےنرکت دب فاط ےک ازم ا کک رفا رجب
 شرع سی لیذ ےک تالاع ےک سا مع کاج اہ رای ل اوما کاپ ےک نا 1ے رتا زاروا یک وتوو وای آپ ناب رک چہ ےس تبویعم کر رئو و ج
 ۔ںیہ ے رک

 رواایگاپ تافو لب لیتےک یس برتن ۵م ناطلس۔کک کیل ابی قاتل و کس ی او کل کس لا ماتم سا هوروا
 ملا سس وب تسرد لباعم اک تصوکحیپ رم لس نانو ناف < نا
 سا ےن روصنم نم فین ایگف رط یک قر شدالب شہ ھم راک تابناک تک لار هال
 ناف قم تایی یبا وداق ا ےن لاروا یکت سج ھتاس ےک یتونروا یدنماضر ےن ساون یک دلج یم ےن کر ایفا تع اطا

 یا اروا ےن ع ہقیلرفاےسا ےن یارو "لا ےک ایت اس ےک ر ھی ا نب ی کناری کولا بت اک ب جاع ےس ا دفکر
 ساب رپ اک سا بج رنج ام اکرم متال یت ا ۱

 روا رمان: بوق روا ب الا یماروصن نب فسون لی ناروا ۓ آء اس رک ا رواہ اک لات شیفت اپ ےک اروا
 تا ےک موق کس اروا پل سالاد تیر یاد ال اس تیز شی نلاطلسروا ے آی اور ودنا اپ ےک ہدواو

 و ارور رد اب وام کش بارون فسوب لا د فن ر یت ے راستہ سی مآ ےس یارو ت
 ططت ںیم ہ۵۸ ےن اعام بج روا ایک ئ ماقا لکم یک کی اروااط ہد تبب ےسا ےس یتود یکن اطلس رو اندلس پا مرد و
 ا اح سا ےن ین" بوقتیل لو : نارو ایک اش شی ءادزوہقبطروا ںوراگد دم ےنپا ےن لارواالتسا

 ايم الف

 اش شات کیت کس لوج انار دا گپ تار ےک یک اروا بازلاد الب ی بت ےک یا روا کد درگت وافب ےن لاس
 ا راگروا ےک رک یخو اپ روا رک اکر ریو تشردوکں وربشےک لنت لاو ب ار لا ےن ربات بادی 'ںاہی
 شرف مپ سه رسا ایآتالوو لای درز رج اعواطاس _ لوناروااو + فار ںی لہرا تا ےک لقا ب وقالوا یدک اب رکا رو رو
 یکم اق نو نم لس ےک ن کر وووک لوپ روم کی کن لا ےس دات ےک ءارک روا قشم ت تشم کر فسر وا ےس شف ماا کل وجوه یارو ایگ
 ورو آوے کتے دے دے دوا تشیوکمدنکوراع لیوا دالیپ سم لوبتا سی مایاےک مایق پارک وف یتا ےنروصن نم فسپب ںی
 لولا تک ہفتے لا ایگ د یب لور اطعقےک ےن وس ا عنارخ اک لاس روا ایا اچ کلا وادب ےن ںوگول ےب یک روا ےت لاع
 وکل ایعا ےک ناروا ایکاطع شاپ لانپ! ار وا اد لدب تہب اک ا سنا ےن ناطلس روا اھت ےس لی لود دا تاپ ےک اوج اتم اما تیم
 لا ای - ناف تس رنک لا دات یس سا ےس روک کوک ھی ایک او فر یک رکا ہو روا ایک ا طع ی اپا ں وہ لا
 ما واز متال لار دایی باور لا تير شو رواد نک نامل زواک ی ا بجای تنو
 ایوب تفت اف کس و9 ناطاس کتابی م ی لپ وام تزگت ماه ذس یادی دل نت

 لار کل او فرط گن یاری گرا ما و زا عاےڑب ےسا یھب ن ےن او ےل اجینس تول حب ےک اروا
 ہووے آل گلے ر مش ایج جرات ےک تافو د یکن اطلسروا سر لاش یم ہساراکل اد کی کت سییضووکرارھا ےک ںودصرصروا عوف لت ےک
 ےک ےہ تپ نامت ےک اولاد یب ناطلسو ہود ے سا نال اح ایگ آں اپ ےک ےب ےنپارگوہ لوام ےس تابنروادعب فیل با
 هیت رمان ہار کاپ ےک نا ےس د ےس اج نک هراس ردو ںاہجاھت ایگ ا آڑ ےک یا وم
 پا ےل ےک ےن دہ ںی لا ےک روا الا سو سس ابا ام فسو یب ےک سا ےسا
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 چ یر وصقل وک او اے ناز اے نر رو شی ایک جر لام ےل ےک اےس ھتاہ ےتچپا ےن یادواایکدی دت زاجا یک کاپ
 ےک ناروا سیل ےل ںیلاو ےس ہضق ےک نم مادی نان دوم اچ داد یکی تاب ای 1
 به رکن کد لاو سینا ۓوہ ےرھگں اورج لات

 ےک سئاوکتصولحی کس لارواایگوہ توفود ند ےک ہدوشاع لٹ چزلےب ہکفک کن اہی ف کر ایتغا تع اطا داود یکن ا ےروصن نب فسیب سچ
 ےہ ر لج نب اط م ےک نا رک پاب غاردا ےس ریماکرش باری کپ اب ےپاود یک آروا الچ یب اطم ےک یل یک سادوا لاس ےن

 ےک لک آو ج ےہ نیم کیا 1 ےس یی کن اروا ا اب راشو روا فیرظرو کوک یریلقت اروا یت یب ناق پاب ےک یا اپ
 ےس ناطلسہوروایگوہ لزان تسوخرپ نؤےےک لا ےس جو یکل ویب نبی روا ے یوم لزا تیم ری ج ئارکی سم سارواےہ یبا

 روا رم 6ےس یارک اج دب فرط کے کس یر کن است وکو تا ےنياروا ئي د لاوصاوکں وہ ع ےن سا ںیم سردی وخ
 ری ال تیرہ یک اےس ارواایکبج رقےک لو ےک لاوکت یار رو ےس کار اترکرش وم وکی ند آیا رواممدقموکی آگیا اش توک اهو

 لال یا نب سات لاولا نب دعوملا خت ےن پلو! ناطاس ی کرج نریم بی روا تم اتتا لم تغ اطا ےس اروا امد

 ےن ناطلسروا ایک تام ےک تم اقتساروآ فن امت تپ دفو کیا حت اس ےک لا ےن لئادواایکن العااک یت ددشالعا ےئل ےک یا ےس کارولو
 _ایدرکل اش رابود ےادواایلرکل وت ے ا

 عا ای فط یت لو یت
 دا تو کا: 02 70 ولی یب ںی ر زون
 نبش ان یک ماناکس اھت ل وہ تاریک درام نا جم کس دلت رقم ایل وب یک ے الع اروا ےہ ند نقم
 ہر ےک الم کا کپ ےس ےک اس ۓ آں اہی موقت تس لگن وت ناک ات ل یخ ےک ارداق لوک
 لوگو گلاب یی سنا کس یگرادرتشر روا بنو لوا یکن اروا یی زلپ ڑب ےن لو لای ات بسر

 ےک نو لادبمل آر وا یبہعلفس یی نام ز ےک دام لآرواےت ےل وک اے او ےن آے ۃقالف ارادرواےت تاج اپ ےک ںیہاشیاب وج وہ لاش
 روات ریو و دام یب ءنااقرف یب ءاطاد ایہ هک کر اس نما شم ساز شال اروا ںیم شا دام

 رب ساس اتا اج ناک اقلید کی یک کج تپ ہم قلت ےک دی وبا ےن ںی اھت ل اح مقنوکن قران دز کس لار

 التع طا کہ طط نت ل یا ےس کیم ےک ناورق ,تقوےک تمولعیکی لر وج نصاب دام ز ےک دام لاردا د لاک

 شنی شنود +0 ےک توک کد حور کو ماریہ اشا ںیم تمولع یکن ار چپ اھت ا آے فرط کن ا
 تما اع اروایکل وت ےسا ےس ا تک لیٹ لم تمدخ یک ا تعاخا یک وک ےک رزرو را سن اپات کک
 کک راو کک ںیم ےتالج ساوک تمل ں رکا ےن تا روا دافمراخ آے ک یگرادوخروا یگرادرسےس لاوذسا ںوھنا 4 ب یوم لیوا روم

 ابرار 7 داکف ارش نگوردالور راد اپ شم پت وہ ےتاج ےن فر

 ساواک طب سان یا یک یکی فج بیک لا ناپ ےک رڈنامکک جن وفروا نب عود کس رزرو
 ےک سا ےن جیت بم میک ا روا اھم ےس سا لٹساو ےک ےیل ناختعااکس ا ےن اوج اکی لاطم اکی ام یتا ےک رار صا ےس سا ےن
 لیپ اگےۓ اج کک یش تا ارادود کی یت ذےاکویکایگالچ فرط کد مظحا دو روا یکاگل کگ ےس ےران اےک اروا لاک کے ناچ

 ) اج رپ ںو زاورد ےک شاوخراءار وسوسه ردامک انب نشا گٹنامز کیس لا ر
 یت ےک حا ےن سار چی اھٹب یم ںوبتشکوکل امت ساو ےک ےل رشک ںو رج اتےک برک اراد ےک یا یکی درکر قم لئاعاکل سکی ددن وک ا



 def ج رنج نورلغ ارا

 شرور الا دروا یک ڈبو رک افاکی اراپ لاح یم اک ال ماکت ااک وص یک
 شم تا لاک ایی اید لادا ن ےس ےک فسا کور *جاسےمک فناحت ا ے7 ۳9

 1 تبسم کارو لو تو

 نیم از آهورواایت گپ کب طو اس ےک رارصاوکں و فکن “ےس ںیم

 10 ےھت اڑ
 اں: دم نت جو

 از لورارخ سن اروا يور | ےک یک

 ناوت وا تصدخ یک اذن ے ی اوج ایف رلعیکں ول نا کن رو کروا اید ورکی خو ف یابلانیا ای ع زب طخ ےک یا اروا پس 9

 تم لو وار والت لوخش و رکا ےن ارعا ےک ناروا ںودصرس یگزرغ ںیم نارود 1 اح ڑب ںی مٹ کپ ےس ہو یکے ناچ پ ںوٰزاورد

 ۔ایگوہدرپ ےک یگروشیلماوم اکتسوکحیکن اروا یب یی رد ڈا رو ایک پاس
 وہ باما ار یواز ی اکی اوت ایات نرم کیپ ےک یلاپ ود ےل ےک سج لیول ی روش سار تا بج سی

 ها نوای عب 7ا اک جر موج الو رپ سی

 ۱ ےک تل اہییرا لےے ےل اھ افر ںور سہ ےپا دوا ےن رکی وب اروا ےک ور کر روا لو

 فاصاطف جل ےک ارگ لا کورش ےن ےہ ےک ی قوا اطلس تار وا کل
sts brاس سیب یر اتو ف» یک ارد این هاتف های یکے پاب ےس ا ںیم تالماعم ےک کرو  

 ایگوٹیرپ تموکق تر وا ایگ کک ان اوکتمولقر وا کز اس تصوکحے سات سمجاککل ا لی ناردیم ےک یاد اکر یاب ےک
 ےک نا ےن ھما پا ےک اکی ا۰ا شر ےس نادوایکک وس نج اس یو وار اراک ا مو یو

 رود تموت کس اروا ایک وب یارو لک و راگددب ےک سنا یب تموکقوو روات اکے سس ین ای نو یکل او اد ان
 یک لغ ےک یا ےس سائو یر لوت تعا یک لا هسو+ تر فکس سا ےن اروا آپ ےک یا میت برو یو
 طمع تسلط ا اک اردا ترج لاس اپ ےک دص ںی کل 5ایی راقب لام یاموروا ی
 ۔اک ست ثراد اک مارنا درک لر 2 کپ اب ےک اساس مس اے ھھتا نب ےہ او یب پر

 ٠یا ارہکک تں ہی ءاقرممرپ ےنرکب فول اوم اروا جے 2 رگ ےن مک یر ءنوخووروا ےج اک /ڑ جگ ا 9۳ 2

 ترتد ر رار مرت ا ی یو ا بوس تفکر روا نون

 ےن سار کور لا نا لا بو ایت برقع تاوان ا ےک - هر یر وڈ
 مھگۓ ال ۳و اے ںوھآاروا یکی رج ںی ےن کز اتر لوییئھپ ےک ا ےن ںود ایک نت باردار

 ملت کد ت ویک رج بدی م مم ےن دق ئادو زور ےرسیتےک قوا یر کت ارب

 بس لا ا نانا س لا یخ نرو اين راتووش دعا

 فلت لابی لو: با آل نا لم ہصفترکے تا تک و اھت تس سیم نادناخ ےک مج ران امار شر
 ات لاو ما ار هی ج ہد ےب اھت تارک یا اک نفی لا ینب ںیم رود ےک یلای رک ہول مار لاہدروا نگ لک اج لے ںولاو رکے یاو ورک
 ےس ی ارواایدرکف رطب وک لا ےن لا اہ ات اجا لام ھی ے شی لاوص نادد کمی ئوہہ تیاکش ماپ ےک یا لح ےک یارک یت ترک ر رقم
 07 بج یر اے تری ںیم ںو ار ھگن ا تسای ر یک لارواایکاوا نیا ایک اط رد زیپ اکل اب سوار
 بد شب اب ناتو لر رک بی اد لاک زاروا ےھت ےناو تیبیصکودابز ےس لورسہدرباعلاونج ںی ناروا یہ دریسےک یگروش تلکلم
 سا س ناطاسروا ال کاری کن ساتن سرت اگلے فالخ ےک اسے تن نوا ناطلسروا اوہ حر اف ےس ںوماکےے کر رشنعان ز ناطلس

 ےک لوج وف یکن و راگ بردا نک د ٹری اراک روش اس ہصغقو ےن لاروا یک وت فرط یک الصا یکں ودعرسروا کل



 نار کے ناروا رب بشی فا لات ۵۰۵ مص ... فر. ..نورظن را

 تع اطار کک زا کا ےہ راک وای د ٹاک ت خرد ےک ےک لاردا یر اجرت اھ اکا کیا کا ترول ارقام

 رہاعلا ی روا ےک ےک ےک تع اطا سا ےک ناطلس ۓ وہ ےترکت قبسےس ےرسود کیاروا ےگ ےن رک الم وک ہر سود کیا یش ےراپ ےک

 روا کل اوت عع اطا یکن اے یا ميس اطلس ارد هجا یر ساق اب یو آے تہ ےک

 مما یب سیون ارواایکاروپ وکں قدر ض یک ورتم ترو رظروا اکل یاوماک ل رم یتا ےک ناروا اتے کول ن اہے نا

 ری یاب اروا پرے پ مات و یئوہ شیو ما وج کک افواہ روا آے 3ر کا یاو رکا ر یں وکار وار کان دہ یو وک ا وا

 له کن لیپ مک قطری ام کش
 ' ناسعف رش بسناکن اروا فلفو: ےک تارا کن ارد تاب اچ چن یاد یکی ادا را ارباب فرو
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 روا ایک زیری ج ےس کوبا اطلس بج روا ےگ ناتو از کس رو اب در چي کس ته کن ایی ےیپ مہک ایج اھت نار ھم

 یے ڑو پا ےن لا ےہ رےک ےس تعاطاب ذی اور کت حع اطا یک اروا ایک رقم یکی ریما اک و ید ارواار اتا ںیم فتوا اه نا

 روا کک نج ھتاس ےک ہصخت ےن سات یمد ےک کرایت سی ےفےس 3 رکا ےس اروا ایی فرط کن اھت سم ات ےک نرم رجوع

 ولا ےن یا یب اید ڈو وک ارم یکے اد ےن آب ارو روا یر کر اتقا تع اطا ے ںورنشاپ ےک اروا ےئپد ٹایکت ضرد ےک رونے ک سا

 سس راواوال و اے اروا کرب ر بیم نوت دو نادر کس لولاو ےک لام ترق ییا روا یورک

 ےس تول وکلا تاب یم روا اھ ای اپ ےک سا یت لیپ ےس کلب ہد کیک اھت ایک مے تک د مک اتارا تک یا ےس یارک ا ادا

 یورک لم تعاطا یک ا ےن لولب نم رکو برک یارک ئاش یراق ہطفن سالار یماردا یکن بیر ذاکے ایہ

 روااگاچو رکسم لو کیا ردا ںیہ ےک ہکن اب ےب مہی کج یکل صو روا یی اع چ ےب سا ےس س ڑی ےن کوبا ن اطا اک
 رز اي بد نوع یار یکم ںیاروا ایده انس یمن فی کلاچ رزق ا ہکک اہ جو

 اید و شوی اھت اح اکتافاضمےک لب مجوچ سا لاد اب اک اروا ناطاسدحب لار گرم شوی روا بی رک

 اب براتی گان درک زار مع سا ...:تالاع باز لاروا فم یک رام

 ےک قب ےس برخ املای ےک 3 رضا کس ساروا+ے ککت الم ک لا رداہلوعت یم قرشرکےل تا نیردلارھتدح یکس ا

 روش کیا دوا ےاوہ لیپ ںی اڑ چ فرط یک ارنا ےس لیت ناریم ساوج ےہ سارروا لین یہ قرشہےک لاروا ےس لصافدع کتے نام

 کاج ےہ لنت ںویتملورعتوج ے ہقالعاڈب کیا بارتلروا ےگ ںوہ نایب ےگ یاب یک ں ورشا شے یا ت الام ےک یاس ها

زی لے بس ناروا ے روب ےس مک باز یتا ہ مم ناول ںیہ دا آی ٹا یم ںی ٹپ ےک ےرصوو
 بازرس ندرلا با

 -ےہ نام یک ویسٹ بس او رکسشرواے لیا بازرواووبگبا ازرواو رش با زروانایلم با زر بق وصص

 رکا ےک کا ینو کوک ےھت ےلاو ےنپر ےک ںاہی ج اھت لق کک وک ناس یب ےڑب ےک علا لی ےنامز گی دل ےک لارواربلاغاروا

 بحاص ےن ںوہنا تاقوار شکار وا تر تب کن اسر فا نکے س ناروا ھت اوہ یک ب ںورگا اہ یکی اے لو نمره ےھت ےرنشا

ا نیر ظن ںیم هارو کو طظوفت ںیم سا ےک رکل مصاح فرم ر شرواایدڑوھچپس یم سم ر کت حعاطا دامن رب نم
 1ڑب ےدنئاما ل

 ۔ یک نج اھتاوہ الا اکتسوکقوج سیم یارک دی دح ایا نب فلغ ےس ںوج ون یک اپن رتا ےک نارواایکاواراورک

ےک ںولاو ےن آس یم دعب دداایدرک نب س نا ےن نیرو کے فرط کک ترک ییا واور نا ےس ںی ںی
 ںی ےل ےک 

 اوہ یک اروا ےس تستر شی ناروا دان ہرماک روک دنس ینب ےس سی ںولاو نہا ےک ںاہد میدان تراش

 ہدارخم ویک ا ےادواایکل تپ ےنک ےس رشک سارہ یتا ززوزج نب رقم ےک یارو یاو ال غا سیم تعاطعا کت سوم تب ےک ےن زا



 نام ناروا لقب« سعی لا تمل مل ھا مر ...نورظیا ترا
 وار اچ ورگےک ہی رروا بالا ےس دوا کی مت اس ےک سا ےن نااطلس ار اھپا وکیل الہ یہ دوا یدح یب ےن ینا دوا ای آں اپ ےک ناطلسھتاسےک
 یکی ٹدنس یہ روا ںیہ ےئ آر کن ایج سش تالاع کس دال مک اچ اما ےن روا یکل شناس یکے کرب یا تا ےک درک دا کد ید
 قرم روا یوم سام ترشا رھے ایز کروا یک آتم وکک کنی دص روا یو مٹھاس ےک ہت ا ےک جاچکے اما د تیرا تس ایر
 ےب ہقیرفارکن فیل لا کس رماع نت لب تر یب چنا وج ےھت ےس لش لوت د ےک بارا

 ج ہد رےہ ہی تاب روا ےہ اتر ل٥ا د ۃزفوج ےہ شش نایز بس اکن ا یم نامگےک ناروا +ںیہ یر کن اب لیپ ہہ کام یی
 یارو ایک زم نہ ایکن ب لان بہر ان اکپ اب ےک ناروا ںیہ ےس فیفا امت ب ناو ی ے لئاش یم فیل
 ر سوچ ںیہ ےس ںیم ںوہو رکے ناک ےن دنشاپ مامقےک بازفا گیل س کدے یوم یوتاب یاردا کنم دم
 رط ید زازفرکزوھچوکب صخ سا ددروا یک زاون نامہماکن ا ےن ںوہناھت خر ںاہو گیل ارتب از اے اےس
 بوش فرط کب انا بیرو بیج ےہ ےئاتمارب ےس تاپ کا ہد روا تس ےس آی اےس نا بازار واةزاف لاک ےساج
 ےس ورک! لمآ ےس ںوہناروا سو ترور روا ےس لا مان اکں ا یئوہ دعآی کن ایپ ے بس ںیم تار کو رک رواں هو
 نم یشے لئا ےک ساروا ےگ ےناھاودناف ےس یلاحشخروا دت اناکمروا تگ وہ لپ رط یر ش در ایل حر کاےس تمولعیکں واہ روا ںوفاہاب
 ہی نا ےن لات اچ بوکس اط تاس ےنپاوکن ا ےن ناز ور ےگ وہ شاو س کروٹ ب اب ا اشم ید آے دب ےک ناروی رم 1 2
 کیا یش ک رب گ آی دص نایمرد ےک نا لبه ےنرکہدز فوخ ے پا پارواے ےک ج نا ےہ یکی اات ایک وچ
 نیت را قا ےک داس ںیم سوت م ےس از ےک رص نالعاس ےس ےس یا ردا کر ویری دوا ل اتت ا س ہقی فواد
 وہ روال پ ےس ود کیا سیم ںویگیک شدا کک ےن ںیہ رپ یک وہ ےس

 اپ کمی روم فصول سه یا یو ایکو م لاف ےس ترابا یی رج یکی ایگ کیاو فرط کر رھ ت ایک تام ےک بولا
 ہراس ےک نا ے ا دعب ےک ےنانرک لخ2ا واوکں ویب ےک ارواح لو ذ_زک رس نیس لا فس یاری
 . بجروا آلو یاب ےک سا حرا یکپ اب ےک سئاروا ںولاو چک یار دن لر زر هکر اما یک ا ےسا ےن لو خا لئ اب درک
 فرط کش ےنپا وک روال ےس ت روا ی دوخته نرده تارا هک لا ےک سیال باد تیر ناطلع

 جا نب لب کس یراپ سان قتادوا کیچ دوا ید یم یگساج بوخدا پک لاج تسایر یکس ادعب ےک نر زآی ورم جلادا ایگ” او
 پا کنارہ ےس لئ ناروا ے ؟ ٹول فرط یک صفہ الا نب تا فرط یک فط نک یوا فرط رزق ندهد جلو نت
 روا یورک قم لئاعاھق ےس نٹ ءادزوہقیطوجوکی انرہ یی نب میم ربا نیدوحسیپ ےتالع بس ےک دی رمتروا ےن یک اطفاحرواراذمگت صدف ےک شےنپا
 لئاع اکی جدا یئڑپپ تبیحصم رب ناطاس یم نادرق سش یر ہک ں اہی کت ید یکے ن رکا العب ےک ںی ےس ےن اوکں ورادرس بس نا
 ںوہناالچ ھپ وں وتاہب دےک فر کروا ایک اچ ںیم فبیرقموارھب ےک ںویجتاس نیشن وا نانکر اکے پا ےک کف میڈ اربا نم دوحس( راگ مد )
 ںور یخ ذ وی ےک ناروا یک نج ھھتاس ےک لوط اھہ ےک کا روآےک لارواءابدرکلمترپ سا نئارود ےک رفس ےس ےب ےک ےت الع ےک بار لا ےن
 ےک رنروگےک فتا اب لورم 'ےپاروا ےن آی یئاورکن باب روا لو شنچ چ اراد ےس اب ےس ڈی ہ ددا ایلرک ع پ لوڈ وک روا
 ےنانب ےک نوری ده کل درو یاس کر لول نت رکن تاچ اق لمس تداع یتادوا ےگ ےن رکن العاکاھد ےل
 جن ناریم کل وصت کس قی تورو حبس روا اپ ےنرکہلباقم ےل ےک ےنانس ںایاہکروا نیب رپ ناروا ےنرکرایتح ےئل ےک زار

eما لا جت اس ےک سارا ےہ 22 ےن رکی ئادفرپ ںونیا پروا ل روا ریش ےہ لوول س مزمز شن اک طلا رواتسایسدو را  
 نانا ات مولی کس روا ایدرکل اروا اید رکات ےک یا ےس یم ںورھگ ورم روو نی نا ےن یارو ابد لوح زور دم

 20 ی خا سالہا نااطلس کک جں اہیب ایگ ایسے وہ ےترکوکں وصاک



 ناک ےک ناروا لاقرب رب سش ی رفا یخ ۵ے یے 2 ل.... ورق یر

 ایک ایف اوکل وتسار ےک فاصناروا ےن رکل خوکم او یو لم 1یم یی ےن ارت فلظ نم وز یک ارا
 ےک اروا ایکو تفرع ےک ےک ار یر اچ وی لک لار فوک یک الات شوهر روا

 زر تور اه پکس وکار یاری اروایئالج گن آی کت سایس ینپا ےن سا ںی الایس کت مولی کس ا ےن ین یرللادبخ یئاھپ

 جر ظاھر نس مہ اکن ا یم یاد رس یکک مرد ا فروج وج ےن ڈا فا نبق یش تروا ےگ چ رپ ند رک ارام ترس اس لو
 رواربترم ذچماتارد دز ماک کس اضق شیوخ رفنلےا ےن ارداوت لمصاح ےس ہنامز مم ےس اوج ایلاپ ہیلو ید گ کیا رب کا ع ےک
 ےک سا ےس ارواج ات ےک ںوہکو ریش ا کت مکالب یک ا ےسادوا یک نٹ اپ ےکہضیلخ قلت یک ہشئادبس ا ےن سا ںی ید اٹ رت ںیم تبحص
 نادر ادراک تا تار ہاپ ےک ربشود بج رداایاب قلت ےک ےن اا فرط یکس اوکں وج وف یکن اطلس سیٹ ےل اندو ایکو اگ آے ںی درک کلک

 ءاھتالاو ےن رنگ تا ےک یک ت تہب وک دارا ےاروا الو خوف دایزروارڈتاطہدایز تہب

 روا ار امیا ف الغ ےک یا ںیہ روا یک وو یتا ےک تع امج کیا یکں وڈب ےڈڑب رک ا ےن فخ نب یک فلخ یئاھب ےک لاروا

 قاب سپر فلات و تم کبک اب اھت ایج( کا )ےس اکل تاک یاہو روا ایک اغ فسا سايت
 تس ای یک رو« لس دا روا ایگن ہ ٹواکر کس ناروا گشته فردا یقه سارا یاب حساس لار.
 لم فیر تی کلا ےہ روا اگل ےن رک اق ایک لا یھب یب ںوم اکے تب ےک ارور کت نبات ترس يک

 رود تن روت بر لپ سا ےک یم انک قاب اتو سب صفت شن حس بج دب اعلا کرک نہ تا روا یک یوم یکدم ی اوچ لوم

 ےگ ےک ی اواو اکر کبود بح روا اھت لاا فرط یک کروا ےت وہ ےاپاوکبہارن نوا یم فاصناو لدع یراوس+ یا

 ناک یم نارود یا اگل ےن رکہباقم ےس ںورادرسراد رام سرا ایگھڑب ےس پاپ چی لم تالاع خدا ل یی زن رپ لاوکپ آپا
 کس ےس روا کس ےس کک مل ماوقدا ےل انا قالغا ےک ںوہاشداب ےن ںوہنا یی کل یراق ام کس ناطلس ےن ںیورادرس
 یک ہار رو وتو شاخ ست ےئ وہ ےت ڑوسوکت ےک ںووارا سا لب رح ےن سایعلاوبا ناطلس تاقوا روا ےک نال

 اراھبا ےل ےک ےناج فر یکد رفتا ے۔اود لپ ےس کا کالا ےک ےک رک ں وس فوخ ےس سئاروا جل اکھجر مرکو ہد زس لوہا اید تولز

 ۔ںیہ ھتاس ےک با فالخےک مام ےہ رکا کر کک ایپ فرط یک اےک ےنوہروددوجواب روا ےت ےترک
 فا ناطلس ےن ںوہ ناروا ایگ کیک سیم اوم ےب ںی سد عی رتوکپ آنا سم توشد ساپحلاوبا ناطلس بج سی

 نایک ورق ےک 4اب )تعفادد الدا یک کابل ںی ےک ںی رک عقارب یک ادو کے د اوما اا ںیم ب وکو جوک ارا ٠

 سوار ات اتا سیہ ساکن ایر کنت ون نا تراورتن ناطلس ںیم یی اج قرم ترا نامر رک ناطلسرواےک

 J الواوجوک وراگدردم برحروا وج وہا ےن ناطلسروا ئگوہدنب ہعلقو ون ایک مت ای جالب کار اب کروم ای درکرو کوک وق یکن ا ےن

 رکی ٹ اکوکں رد ےک دوم ک نا ےن سارا یک سودرواایکہلباقم اکا توا اک دایانلد یا ےک اں او اھت ںی ےس اتم ےک صفق ےس

 ےس کر لج ہو نایک ل کپ کتاب اےس اروا ایک اہ اکی رازیب ےس ریل اس ںوہنترواےاپر ٹاکوکں وخآی کن اوداپوگایک یٹدایزرب نا

 ےنپا رپ ہصخت ےن نلاطلسرواابار کرام فر کس یم وچ ۸پ ہدعقلادذوکے یہ ےک ناروا ےسا ےن نا ںی ایر کم یسک وکی کس ا دوااب آں اپ ےک ناطاس

 ےک فرط کب ا زلات کک ہو یا یکی وک اب ںی ناروا رتا ںاہ ےک لاک سادر روا گال چ فرط یکرز 2ت وخرواایکر قمر یماوکر کب ےس

 لاہورپ ما ساروااقا ںاہ ےک یکم نم فسیل نب معا ںاہدود یب یی یکرخ کے رک کاردانی اک ونت“ اوج ایگ چو رکشہ وروا

 ےک ےناج ےس یک اپ ےس ناپ ںی لاس یا دروااگے تاب ےس ہراسنےک یلاوما ےس ٹر ناروا ہک ہلاطم اک ا ےس لا نئاطلس ایما

 هسته اروم تذکر فرط کو روال کم ےس ارے اوو یکی اھم اپ وا اطلس ےس وہا روا ایکو ترور حا
 ایگ اق

 ` ایک ریما اکر ز لوک رقما س ےس ا ےن اروا یم دیدوکن اطلسود ےن ںوہنا چور ز اان تنا اوج یکایک اپ ےک شی اروا



 ینا رکے ک ناروا لاپقرب رب سی تیرا یا غ ۵۰۸ ۷ص 2 .یلوریظنم یر

 تعاطا سا سلول کک لابی یت ترک فلات کب اھا ےس لاا ںی ےنرکتخاط ا وورواالب ےس ہطخوکف الخ نج فاغ ۓ اروا
 ےن اس تک اهدا یگدنج سیم ےن رک ایا تع اطا یکن اطلس ےن یا روا ایہ ر نارچ ہو وت يک ورا کن لا بسچ لب دز
 ی رم اسد دج یر ودی دیا کے رر ےک کروایا رک وہا کت ع اطا کرب اظ ےک یا ےن علاطلس ةتاوہرضاح اپ
 رواء ای درک رم اح اک طفت ےس ےس انب یو آس ان ایا رمش طفنے اہ وک د سرا شر زا اسامی هد تما
 دل بهار تیک مکمل ے ویکی گریلد یم اوم پا ےن فلخ ناداں اد فرش و رت

 وق ےک زیر ےن اوج ی یں الطا دنا ساک ابد ےک ناطلسروا یکتا و یخ سلولی نبات رز و
 رفت فرط یک اب ہطخروا یک دلج ںیم ےن رکرایفرگے ا ےن لو لس ید بین تله کدر یکی اول ولمس نیا ںی ںی یتا
 یکیردنج ںیہ کک نان ۳ سی 7 رسو رو اک یل ہلدہ ےس ناطاس ےن ںوہنادوااب ورکر رقم
 شابک ناطا ی لے تم .290 7 2 لاو دیزل نا کج ہیدعقاداکہ صفقروا
 ای رگ ریما ہک اک وہ ذی لیپ ےس یاری نکند باند روا اکبر وارد سا
 1 لس نار ا

 ےنپا یب ہصفت ےن سا ا2ک ظالاک وف د نا ےس ہجو یکے ن رمکت ع اطا روا ےن رک رم باس ےک مینا ایک قرب کلم ےن نئاطلس بج سب
 روا اھت ے ںیم لوصالخ کرو اھت نواعم کہ نیا پک ب جاع ےک ںسئارادرساڑ باک ئروا ںیم لٹ ہفت ددرکا ید ملے ےک ںوفود نادھتا ےک
 ےن رکر تم تقو ےل ےک ۔ پاک ارایلاڈ تا یر اتدوخس یم لو ےک سلا ےن ناطلسر چاھتا ےیل اجیفساکں وم اکےک رش یم تعاطا یکن اطس
 اے فرطیک بق ںی اروایلرم نوا ذیکه وا رب کت ےس ا ےن لا ڈال ون کرکت اقا یکبار راز

 یکم ےس اک ت ں اہی یکک نج صد اکن و دتاس نان لاک وفا یم ںوبتس ےل ےک ےن رک کارا
 ںوہناوکں ول نجروا ئی ی را اب سس درگ کس لای شر لو تر لاو طوب ےہ ورید بج کب

 لار 1 جب اے کد لجو یک الطایب سیر زکر بار یماروا یم وہ ایف رگ ےس تہب ےس شیٹ نااھتایکل اش ںیم تودانہ ےن
 آن اعا اکی دم ےس ریز یلا نیا ںیم وگورو یورک کب س نان ایکر مر گےن بجاع ےک شا وگو نود
 ر ما تس لو زاهد تل با اےک ںوتروکں وفا اردک یر دا چ ددا یک اہک کر ںکا یک

 7 وخ یم دی رج ناطلاس سی ایدرکل نب ےک ےن رک ورغد دم ناک: کا )لش ںیہ ا ےن ساروا اے یاب ارگ
 _ عکس فٹ مرغ آےک یئارب

 یتشرطع یکںودنشاپ ےک تپ که
 ہوروا؛ ںیم تاج نا لات مکس نی ترا یب ہرج و ںیم سا کتب ا وا یک تکی دم را ی ورک ئ ےک یارب رب
 دالوا(تصوکع )تراما یب فاقر الواروا ںیم سیب ولاد الوات راما کف سوا دالوا فاقد واروا فو او« ورد ئال ےک تیم

 ناله لاج کن ام تاب ےک ےک ےنوہرادرس لی موق ٹولاروا ےہ ایکب یس اکے نٹ ہورکود ےک ناکا مولع ےک نکس س اشم

 آلت یکک اشوب جٹ ےک ا تراما یک ا دعب ےک ساروا:ہلالمدوارھشوبا؛ کا شوب ےھت بب نینےک فضول نبءاپچراداد ےک

 ہ؛ کک لابی ان اب کس ناب کس لود نر نزن کو ناب کس ور نیست نب ھی ےک سار اما کس با عا
 ریا ی کیری سوم سا سارا اب سرو نهان ما تا کف دلار ی رک مہ اک مج یئوہ تا
 تستر ربا ناطلس راس راس ار کرا تے نا ےن عناطلس کک ت ںاہی ےک ےک لاک اپ ےک نا یکراپ یاب ےس ا
 یک اروا یر را تو اس ا ق رب یوم ےس سید الوا یک وبا ہرادرساکن ا ںیم زامن ےک
 درد ان لا ماالوس ئی از یی )و ازم اک ادب ےک ںوٰود نار اہ رزروگن اپ وانیار سود اک دعب ےک سارا گو توی تاند



 نلارک- ناروا شات سیدی رفا لڅ ۵۹ ےک لب ..نورلف نبا را

 ۶ بے ک سادہ توود چپ ےس اک نی هل کی ایل اپ هک ن اب ناطاسمتاس- میس رج لا

 لر یه ےن یادواایداشہ ےس یرنوگے اےک کیپ یا ےن اشو نہر تا نک لم فاقد الواردات روک رب لاح

 ےک کپ کا ےس فسا روا یک رق روگچ ن اول گن جب ناسضرواای درک وکی صالا یت یر مع ےن ںوہنارواایگلمچپ سا ںی مالا سب

 PES ادب کرج لس ضرایب ای اچب لام وج اھت اشد نم فسپپ نب ات نب گللادیم نب فسول یرداابدرکدیت تا

 وج ںیہ ںی ل ات یھب رھ روا کا شوب یب ء کرام ےک ںودنشاپ ےک ماما ہکے یاب سلول شک نا ےب رواایلر یکے فرطصسےا

 روا سرجن یار وا فیس ونہروا نسنونب سم رپ ہور کود ےک ناروا ںیہ ےس سی ںیکڑلیس اتم ا اش روااھتراد ساکن ا لئاعروا ےس ںی کا شوب

 روا پس فالق ےک تاب یک تاب ےہ راے ےس لک توی ب اشد نج ھتا نٹ بہر وا ںیہ ےس لہ نو بس ےک بسی العلا اروا لوم

 ۔ےاتاجوک تاب یمےراب ےک نا یہ اھت ٹا

 رقیه ناب لایت ی را ےتوہ بوسفمفرط یک زیب ا تافاضمےک ہلیطصترواو دار وو ےہ

 روا مع دسر مارا ےک نج ںیہ نم اگ تاناشنےک یڑککے یل ےک ناروا ںیہ ملا جردحوج ںیہ ےتاج سا چو فر

 قفس مجتهد بوس کر آیا م ںویتس! ناروا ںیہ ےتاج لئے اچ رگنزاےس اناج یل وھب او تاقرااہب

 وف طو و یوم یف ماس ےک ناروا ےن لج وقتا نور کس نو برا کا لوس ےک

 ےک دی رش اپ کس نام بس دود الو گن الا برو تیر ایتقا شر ابد سرا کردم یکت قا ےن ںوہن ےھت ےتوہ

د ےہ ترار ایا موارد تاج ںاو ےن وما ھت روف ےس گلہ بسیب آب عزم دار
 لا در

 ےس اہ چ اد تافل فک لک کرد ول شاوکیہ ےک دار فن ناروا ںیہ ےرنشا ماع ےک ںاہد رم

 لنک اہ ےک نا ےن م ہے جج رشید جدالب سی سما یو جک( شراب )ن دق نا ےک نا لاح ےہ اک رادرس یکن اروا ںیم

 ال ۲ ےت وہ رامش ںیم شو اقت او سیاره ۔ ںی گرل انے اود کوی ایکن ایہ لمم تموت

 دات ے آے نادریق یم نام ز ےک ںیہ ریپ لاتا روکے اروا اش سوار کی اروا ںودعرس کہی رفا ای

 5 اورج ندوات یک نوا دانت ے وہ بارخت اه لار سير اب برو ےھج ےتوہرنروکےک ہجاہتص ےس ےنام ےک

 ناب شدم یاب ارس توکار دروس یر من سس یار مار یر مر

 یم ےنام ےک شراب نبز ھا نب یے ا ےن ںوندوا کک نج ےس سا ےن سل اق لٹ اراب روک ی ارباب لات اکسید کت

 ۔ ج عقد اک شے اھت فلاخم اکی ئاھب او کت سیب کشیوپ نیز لا نج مع ےن ںوہنا سچ اب درک نت

 لب کل شصت ےک بخ تاقا فک ادا ساقی لود لر نما سرچ

 ےس سیب یکن باہم ود رواابآ را ابا روا ما نت لاک: نا لو ےس شی نام یت والا ےن ےک ےب ای دے نا اہ در لچک ےھت ےس ںی `

 ےب ترف اہکک لابی تراداکی اوال ڈی ےس اروا اب تم واک کیا آئل ےک عئاج فوق نار ںاہو ےن ید سیل ےہ نیا ر

 یک تالا ےک نام کا ہیجروا ایگ ا ا دیر نب ئام ےس لاپ ووا ںی ںیہ ایا فرط کیا5 ےن ارپ روا یارک یت ےن نہ موم

 تافاضم ےک سئاروا کک تروا ایکو تام اک رمو یک اج یب روا ایلرک ڈر ساروا یلرک ل اش سیم تسوگیاوآل اس الت رکن ایب

 ۱ ےگ عی ےک نیم دھو

 کارا ار شرقا انک اپی هان یٹاو )رنگون ید حومرپ ساےھت تو ےس شی ںورادرسوج یلاو ےک تیر اروا

 هم وکی شاخ نب یک ےس نیب دحوم رھ ای ورکر کز اکت اب یا ںیم تالام ےک نا ےس مروا ےگ آب ماط رب تافاضم ےک ساروا

 ےن یا روا اب فرطلتی رقت کرد ےس سنن یل دعب ےک تافد یکم اولاد انت بج دار اتا لا ووکن اکر اکے پا ےن ںیہن



 نار کے ناروا لا قب بش دیا یا غ ۵ ےہ مو حب .e ..لورلفیرات >
 دن ار نت لپ دو ردیاب پا کیم ارم لا سس لار ادم س پای تیرا
 برابر کتان اہک دانا چدن
 کر نت سنا قمار روا ی ساری لاتین شدم

 اگر تی روا حس الناز نمناک سا نر رت نب یگووروا ےہ ںی او, باک گن دوا؛ےس
 یلوتم اک یل تھی یک ا ےس ںوگواروا اب قلا نان سال و ایکو داراو مع اکے نٹ رادوت ےن یکا بج روات تصودا 72
 رنابوکب عار ےک ناس جی ایک اب ا ےن یا صا مات کیا لا ےک ا رک یا کوما وتی کی دوا ےسا ےس ہو ساروار ایگ ا رادرمذ)
 یا ےیٹا ےن ا سا طیب یار ورسمہ ےنپا ےس جو یکے کسردنیو شت ںیم یر اورم یکم ش ےن میلہ روا اھکر اظ اھل اکن اروا ایک
 نشا رم کس یار الو رگ یل وسددردا ےگ ہوا آم( ترداشتا) یقدوش یش ےنپا ورد ای درکمخ ٹک ونیکےک ناےس
 نب لن یک اد ما ها کش آر ما لو سا ادا اطلس مچ سلام مھکسما نب ناو کے ر عاقب تلاع کا
 ایکءدارااکں ا ےن یلاھت للا بج روا ایک دارا اکے لہ ےس ات ےک نا ےس ها روا دریل یا تاپ لود ذکر
 گردد اے تیب ےس بس ےن لا اے لات عملا برروی و1 اروم ١ےنریصن بج روا وہ لسی ہن یک
 وکںوگولروا یکی دلج ںیم ےنرزکت حعاطا سا ےن سا اھ یک ناخ نہ کک ادب انک اروا اھت ےس لی یکی وج ایک ب طاق( ےس )ھر
 ےک ا و رضا نسل دات نر لدآت ال دوی لا ےنو اف یا نب یگاد بج روا ایک تاپ یر کای
 ۳۹ ین رکل وزن کارم رضا تا لد زور کس ادا دمای ےس تہب ےسا ےس لام تی ادراک
 رم اب ت الام ےک ے۸ کیجے مر ےک تما اایگوہ تا اد بج رداایدانہ اد وخ س۲م ماکےک باصروا ےن رک
 روکے اھ یر ورک یم یکرادربغامظب تعاطا یک روا ای کوہ اظ وفکر کاچ ںاددواایگالچ مر ش ےپادعب ےک ےن کا وب کت موکت
 یا ےن یارو یر یکدم یش اطعا ےن یکا شوی قم رپ ورب سا ےک ےک ےس رک اید ساو ےک ہفیلغوکت وع لا ےن لنا
 ےک یر قاین باری تویی ہت لد دج ھا اٹ اک یارو یکی کا لو تسارع ام تئ اطا
 ساروا یکی ملا کا ےن نس نب فسول یئاھ دازاچب ےک لاروا ایک چک ےل ےک تموکے والدا یکی اات اک اروا ایکو تفرش
 کس ی روا ناہیصا یک ا5 لما وج ایگ و تے ج لم تاافکا کن ارم نب تا تسارواایگوہ ت وفیکفک اپل لا وکر کن ہ اتتد ےس

 گو لاک اس هرکس فسو دلت نوار
 باہ یک تروا یکے نک وت یبا ےس ید رھ ایکح ایق کک ند یکن اہو ےن ورا یک رطحاوکی یک اوبا ےن ناطاس ب

 نے نبا بیجار کار ناجی ترش نمد ریل اد رس نا سا ادب

 ماکاک ناروا ی ٹوک ی ی زارنا یک ںی تس العم ےک ےس الع روا ترم واک وک ووو ناروا ےک ےک ۔ ریت ڈارذا اوج وو کک کں اہی یکت لاک یک
 رول کنار اند ےک ناطاسروااھت کپ ٹسیرامم کت سول ےتالعےک ناکہ اھت رکا عد ےل ےک ہفیلخف صر عکپ اب ےنپا
 برف دعوا از ایکو تون یم صم یل اسوہ! نایطاس بجروااہرلوفش سی ےنرکن ؤالج ےس او اروا فسا تس ںودر
 هو رک اس نوا لب تاناستارب ناےک بابک لاری تا نکس ناارواایگ 1 یواوم ترک الت باپسا تموککف رک
 روا ید تا یک کروم لا ھیں وگولدوا یر کے س مے لا تعجب: یک کا یکم ےس ب ےک لا ےس لوب اروا ایک جاوا روا ایک
 ٭ںی ےک کای اپ کا یج کت شلات یک یا ےس ںا ل ےک تما یک شوی یبا ن اعات بج

 رد کج فرش یر لاو باده رخ ےک ناوکن طاس ردا رہو کن ا فض دا یو 0
 ناوک تم وکحروا یئگٹ مہ .....ل روایت بات نامت اطلس کک ت ں ہی یخ نیک شرک ناروا یئ یری ےس وری توانا تمول
 ریاایگرم ناتعدا ناس روا ایگ آب لاخرپ سا لم چہ ڈے ہدرداایلرکل صاح ےسا رکا ڑنب فر کشتن نرو لام تغار <



 نرگس ناروا لار رب شدی رفا لا lf ر .e ی نورلغ نار اج

 ھ۲۴ ہک ت ں اہ ءایدرک ی ریل اورہ وک ولود نا ےن سا یھی ھتاوہارھپبے نٹ کود نا اکی اھت ایم باقی رکا ناار انا نہا

 زون ولا نما نت اکے تا ںاہو ےن ا وت ادرک رم یماوک جشن یارب ںوود ناروا ایگ لس سوپ ناب جهت یم

 مے لود نوا ایک می راضی اس تک فان بمجاع گارانتی آشض تور کت سرچ
 نر باکس تل ابی« لر ایفا ترس یکرب ےن یارو دان اتو نت کا دار طوکن امرا بک انس ارور رم تقو ےل ےک

 ےک یس کک ذ لیٹ تالاحےک ہے یم مچا یاب قت اک اھ تا سےک ےڑی یرگب ینا ےن تیاخ نج

 ےنرک مچ اے رای درک روا درک ت داخ! فاظظ ےک یا ےس رہ لاا سچا لاھ ڑوکں ونطمب برعروا ںی امد

 ےک یا ےا ےن یارک نت اہےب یکددانپ ےسا ےن یادو ایدرکور یس ےکر یما کیا سش ںوریما ےک باتہڈ ےسا ےن ںوہنادوا کی دلم ںی
 کتری لمس کمرہ داایگوہ توف مو ےڈ وو ہک ت  اہی ھی یلار کیک اپ ےک سا ںی سااقرواو اگددرف کس اوج ایپ سیم نا

 نفرات ناب کاپ اراک ارواپر وص ترازو یکی اا یک بک روان ی
 ےک م اروا روا جد جو سارق سر سنا تموت یکتا ایہ ےک ل اوج ںیہ یئاج یھب ا رادماود ےس ھتاپ ےک

 ياد ناطق مقعد کب رک ل ےک سا فرص نھ وا ےل ےک یئاھب ےک ا فرصو ا راتاچ کتک 2 نایاب

 146 بوت تک کد شرف بیاد اقا بکتنارود ما سا رب شی ناروا اھت نرکل دع: ترس

 لاکا کف و رت حر یکں ول او رش روا ھت لاسم مح یں ترغب روا حب سنوات کیر اشنا یا تہب رواامقل اح
 ناطلس بج روایت اش لیٹ نر ہام ےک ےنام ز ےپادد ےسجو یک ول اح کم ںیم سا یی کم ادب یئاھب ےک لارواھت تانے اضواروا
 ہدرد ایڈ ےنآف وت ےس سوگ اقای شوم نو ی سرمای اش لمم تطاس یی اوا وریشےک چپ فا ےن سا لالا

 ید بیغتوکن اسم بحاص سہی فا ےن ںلوہنارواایارکل شاد یم سا ںیئا ےن یا ےس آے ہک( ہلباقم)ضراعمے سا قلت مانتا

 ایگ ز اب ےس یفمووووتیردضتحت سےک سا ےن ںوہ ناروا ایگ آز تب اع ے ناادون ایکو راشا فرط یک

 اتش ےل یون کال رج زا قق طقنرو کلات فرطیر رج ذ_ ناطلس ان الوم شی نارود سازوا

 ںیہ بش لئاروا ایگ آں او ے قول مووی 1 یاو فرط کو رفتار اید پاکی رادار !ےاروا یکیدلج یب ےن رمکادیپ

 ےھت ےب ری تافاضم ےک لا ےس سیم باج فوج ھتاونہ روا ےگ ےل ے سودا ہے ساک ےس اپ ےک ناطلسےس ےناہب ےل

 نا ےن یا یکے رک اقم اک اتا فدک کد الاطار ریما سم صفت وا کک نج ےس سا ےن ںونا یدک فالغےک یا

 مال لا ےن ساروا سو« ئاش لیٹ ےن رکھتا ڈم برع ےک یک یب رکھا اف ےس حتوم رھ ايد اکیا سوار یک وف یک

 لات ناورت روکش یه ےس اعطای اچ ہورواایکل تہ ا ےن ںوہنا ںی ایک غ لب ےل کس نان

 ےنپا ےن سا یدک او ںی ھا ےک یرادرنابرفےن یکن ہا ای ےل ےک ترزذسوکں ودنب ےنپا ےن اروا ےک لکا رف ںولووروااڑتا

 ےن اروا لرکت مے لول رشد يک ضتق پول سارواایگف رط یک... ۔ے یرلبناطسر اش لات برترین

 ایگ ت ول ن ایم رو ےک یت بر ںو ےن ڑوھت کفارہ روا ی آت ٹول نئاو فرط یکس أو وخرواایکر نو و ہک یا ےس سش ساوا

 : اک ا روا یاب اک ارد ای تول یک وایت نا ار کا ای ارطدعب ےک پا ےنپاوج ھجا اھ کارا ناب کس ار

 خیس باتو لب سبوس دار ناف کن اطلس ود ہکنویکا د کود ےس ےن رت شش تاب نا لع سمار

 نم و لاش ںی توگو کی اروا اے ر مناقب یاد نام رف یکن اطلس جاو یقرشردا نگ وہی ذپ مایق ںیہ دوا س اےک اجے رتا

 لیم سنا ےن ناطلسوکی او سٹروااہ روھتٹش یم لاک س زم لایج بار داد دواایگف رط یک رشم ےل ےک یگ دا کشف کلر
 لقپ لادواا آف رط ید لہلاود رو یک زا ںی ےراب ساھتاس ےک باہ لادن یٹراپ یک انا ثاارپ پ لورنشاپ ےک ادا اچ

 رجب ےک یگئادا یک شرف ےن یس یاب اکی ارواای ایلرکضق رب اق ےن باپولاھیگروا ایدرکل ا۲ وے اےک کرت رنگ ےن ںوہنارواایک



 رک ۵ مح. مخارج نور نر ات

 روااید چھت ئاپ ےک سا ےاروا ید دناب سی یک اروا یکی اھ ڈر اب یکے ےک ےک ل کام موکت کس ارب سا ےن سا و با نرش
 /بلط ےس اشد نیا ما ےک ماه سالار یکم ساپورت ےنان دق لاس یہ دواایدرکدیق لشددحاارعق ےس ا ےن سا

 هدف رو بالن کس ابا یا روا ایلرک ت یا ےس یا ول ہپ ہلصاف ےک عناد کیا ےس سیاق وج ایچ ہمایلااوہ
 ناارت یک مس رو لب ارط ےن پاپ ےک ساوکں اسلوب ناطلس نج فدا مرتد و ںاد گند چک ورواد ا

 سس لایک ادا سوا کرا یتا ییرادرجضامرفےن ںودنشاپ ےک اک ت لای ےک یر کرک اک امہ کام ایج ای درگاہ رب وات ےس ا ےن ںوکول
 ےک الا ےن یا رب ایکوہ راتدوخ ںاہددورد وا راب رتروگاکت افاضم ےک ساروا ضئانص ےن ا وت ایگ آب لباد سای ےک پاب ےس اروا ایگالچ

 ہک ساروا ایک تیپ یا ےس یا بے سکس ارد یارک ل وک اب یکی ا ےن ںوہن ےب ورکل اش ںیم تنا کنش
 _ایگوہ ان اک موا کیک ںی ےس ی اقروا یورک ےک فکر نکرد لر

 دش متخ موس .مود ,لّوا هصح .....متنه دلج


